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Bir 1 
A 

filosu Sar 
geliyor 

ltalyan .filosu da 
Yugoslav sularına 

hareket edecek 
Yunan sularına gelecek lngiliz 
filosu 24 gemiden mürekkep ..• 
Londra, 24 - lngilterenin Akde-

~ d i küt;,ha iak: t;r•; ;; asında ~~I~=~~~i~~~~~; 
Y 1 ı 

e ket ederek şarkt Akdenizde bir ce-

u go s a V gen Ç el~ı velıi.na çıkacaktır. Filonun baı:ı Yu-
nan limanlarına uğraması mubte -
meldir. 

' nümayiş yaptılar fil~~n~:u~i~:~~sı 
T opraklanmızdan bir karış yer 
bile vermiyerek istiklalimizi 1 

ııiii:i!:..._~· "hl müd aa edeceğiz 
sonra 

Yoguslavya 
Roma - Berlin 

Eski .. Ssyrisafain ,, 
arması yeniden kabul 

e-J.iyor 
Denizbankm tc· 
e~ il.ünden son. 
ra beynelmı!cl 

bir rohretc ma. 
lik bulunan, c;ey 

• 1 • • • • 
mınverıne gır.yor 

si e bütün Avıu 
pa kıyılannda, 

Gülcemalin A.nr 
rika seyahati ııt 

Amerikada tanu 
mış \e çok ~P 
nilmiş olan ~ k · 
Seyrısefain a: . Belgrad, 24 (A.A.) - Belgrad 

tiyatrosunda, Yugoslavyanın is
tiklal ve tamamhğmı harici tehli. 
keyc karşı müdafaa için tertip e
clil.n toplantıya 10 bin genç işti. 
rak etmiştir . 

' _., ·rı hor1rı.1·c wız•rt Ga c>ık-11 ,, 1. d 11 .11 1 . k Yugoslavyanın silahla hudutla-

4 
, "Tın f r rr c goruşrer "''·· .. d f h"" ·ıı tJ 

C- b-- • ;:---t-----? 1 :~::d~~e;e~~8~ir ~:ı:~çi: :uc:: ............_ -a a su lK as m l • J~lc ya.pı~~ası. Yugoslav iençli. b ~ ,:ınin bırlıgıt Sırp ve Hırvatlar a-

r~ u zv e it bir otomobil ::.:~:;::.~pı~~~:.;::ı~~:ı~~ 
Tribünün üzerinde ''toprakları-

k a t 1 tt rruzdan bir karış yer vermeyiz! .. , z as 1 a a 1 .haresi yazılı büyük bir levha bu. ka Iunuyordu. 

.h zaya sebep olan meçhul o iomobil g•~s~!~~:d;~:g.:::'..~~:~;~~=: 
1 

tarlara rağmen durmıyarak kaçtı :.::·~~:;· ::::7.:'" ~:.~:~ 
~ (Yazw 4 üncu ·, ı (Devamı 4 ünrüdel 

Çnc/ık bayrtztJıt.Mtı tilmm yaı•rıilnr ... ·rr nzm '2 inridr) 

;na ı bac,;'ar<lan so!~ülüp atılmı~ 

rerin" e !,i bir Türk kadırga:;mı 

.em~iien L>enizbank kelimesinin ilk 
·1arfl<.'ri olan "D.B.,, harflerini kı:.. 

nat yapan bir arma seçılerek bacJ. 
.ara konulmuştu. 

Denizbankm lağvedilip yeni lıi 

teşkilat yapıldığı şu sırada Arık:.ı 

;.ıda bu arma meselesı de ehenur.ı 

~·etle mevzuubahs olmu~ \e oğ'"eli. 

lığ"mize göre üzerinde ay yıldız ta 

~ıyan çapraz çapalı armanın yenı 
len ihdası takarrür etmi~tir. Yen 
:eşkilat ) apıldıktan sonra hıç d 
"yi karsılatunamış \e bcğenilmeını 
olan kara kadırga Devlet Deniz) 0 1 

(Devamı 4 üncüdt) 

Pervanesi kırılan 
vapur 

Şirketihayriyenin bir 
vapuru kaza geçirdi 

1 Dün akşa"m Boğa.ziçinden köp u 

1 

·e gelmekte olan Şirketihayriyenır. 1 

:>2 numaralı vapuru buyük bir kaza 

ı 
~eçirmiş, Boğazdan şehre dönm~k. 
te olan yüzlerce yo!cu çok heyecan. 
:ı dakikalar yaşamışlardır. 

52 numaralı vapur 7 ,30 da San 
(Devamı 5 ıncide) 

Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

Diğer taraftan büyük bir kısmı 

Maltada \"C AkdenWn ıarkında bu. 
lunan lngiliz filoeunun CebclUtta -
nkta bıraktığı boşluğu doldurmak 
Jzerc ~ irml kadar Fransız barb ge
misi Cebelüttankta toplanmıo bu -
lunmaktadır. 

Kırk kadar gemiden mürekkep 
bllyUk bir Alman filosu da maHim 
olduğu üzere İspanya sulannda ce. 
velan etmektedir. Bu filoya men
sub Amiral Şer zırhlısı dün lapan
yanın Atlantik sahilinde Bilbao ll
manma vAsıl olmuştur. 

Bunlardan başka Yugoslavyada 
Dubrovnikten bildirildiğine göre L 
talyan filosunun Arnavutlukta bu
lunan Jı:mmı önümllzdeld hafta ba
şında Yugosıa,·ya aularmı ziyaret c- Şimo! denizine ttfen .41man harp 
decektir. gemikrindm Doyçland ... 

SüvarUerhQiz His'de büyük bir 
-----.--. 

laıan ar 
23 Nisan müsabakasında süvari

[erimiz birinciden dördüncü),e 
kadar olan dereceleri aldılar 

Nis, 24 - Birucilik mektebi ekl9 l~Un,~u ve lrıandalılar da dördü.ncU 
.ı.Usa bakasında sUvarilerimiz beşin 
"İ'ı~i kazanmışlardır. Fransızlar b:· 
:·inc>i lngilızler ikinci, Belçikalılar 

CERCEVE 

..>'mu4lardır. 

Bızdru M>nra derece alanlar Po. 
f Devamı 4 üncildt) 

Maddi ve manevi 
(Düyunuumumiye) fer 

AuupıW, (&;Jyunuumwniye) )1 kurarken demek lati,)orda ld: 

- Sizi artık dllediğlnlz gibi kaz:uımak, dilediğiniz gibi harcamakta 
başılnş bırakama) ız. AlacakJarımm talıall için kııynaklannıza el atı.. 
yor n tıpkı bir manzencslze yapıldığı gibi alzl hacr altına ahyoru.. 
BÜ) lelllde hem borcunuza öder, bem de iş nasıl yapılır göröntllllz. 

\'abancı tetlrJ.-r ,.c medenJy~tler kaJ'luıında körtikörbe teslim 
olmanın ruhunu ifadede (Dlly11nuamumlye) bir &&beserdlr. NWdeal de 
&ıudar: 

- iraden yok. İracleıne teslim ol! 
(Dtiyunaamamlye) yl dolana maddi bir bo~, matNI lılr taldbe 

ulradı. ıne.)clana maddi bir mliessefle çıkh. Ya kapmıHa (Dette 
pabllque • Halk borea) yaftul olnu yan maaed (DUy111nı .. umı,.e) 
ler? 

1flae milli bcaDk bblma••' ber taldld hareketi, aaane'1 ldr 
(Dilyunuamumlye) dlr. 

HeısftJ>!llZ kltabsrz hayran olmak tebllkeşl& bir iş deifl. llattl pek 
t~bllkell. O kadar ki, insanı altmdvı kalkllm:u: bir boma sokar, sonra 
da mübaşir gibi ko\alar durur. Hesapsız lıltabsrz qyran olmakta, 
gizlldf'll glzHye bo)'flanmak, kendi kMclhdnl iptal etmek 'ardır. 

(.Jean • Tarc) ler bir (DUyununmumlye) nesli, (Edcblyatr cedL 
ıle) bir (DUyunaamumlye) edebiyatıdır, 

(Dtiyunaumanılye) yl anlamak, mJIH be11Jlğe sa\"Urdup kUfril 
duymak için Cumhuriyet ıtinlerlae kadar ·bekledik. Yine bagllnlerdedlr 
ki, dı~rdan gelecek tesirleri teraziye 'uracak, benHğlmlzle teilf dere. 
cesinl ölçrcek \f! peçeli (Düyanaamumlye) lere badadda pasaport eo. 
racak bir idrak rüşdüne \'armayı bekliyoruz. 

Korblacak (Dllywnnunamlfe) ler fikir (Düvunaumamye) !eri
dir. Zira kazant'a değil, ruba haciz ko~arlar. 

* ~lllU sanat, mllU tefekldtr, mi.ili polltlka ~ekldll etmec1llııoe garb. 
elan gelt'JCek her tesir, t nfvent•edeld mltehalam profeea.te.. 81nema 
pt'rdeslndckl mlltrbesslm aktöre kadar, birer mane\1 (DUyumnmıaml· 
ye) cllr. 

.1\'tcib Fa1tl KlSAKl'REK 
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Hatk üzerine 

Aforizmalar 
Yazan: 

ISMAİL H AKK I 

BALTACIOGLU 

"HalR,, mwıımm millet ml'flmmıı gibi karanlık ve karışık bir me}. 
lıumdur. 1 ialk fıkirleri kemiyet fikrı midir, !talk fikri iter türlü yenilik 
lzamlesirıe karşı gelen l1ir J..::ıvvd fikrı midir, yoksa halk fikri kendisine 
durmayıp yaklaşmak lazım grlM mistik bir cevher fikri midir; sözim 
kısası lzalk tıedir? lşt' bu l:1sa afrozinıalarda lıalk fıkruıi gerçeğe ıw 
gım bir şekilde ifadeye çalışltk. 

H ALK ahlaki, bedii ve felsefi değerlerin kayna&rını kendinde arı. 
yan sosyal bir guruptur. 

~ 
Bir halk grupu olmak ıı;ın orijinal bir ahlak, sanat \'e felsefe telak

kisi olmak lazımdır. 

~ 
Felsefesiz halk halk de&ril, bir slirüdür. Halkın felsefe i mutlaka 

feylesofların felı:efe i değildir. 

~ 
Halkın felsefesi felsefi bir zihniyet şeklindedir; feylesofların ki hir 

si:stem halindedir. 

* Halk ona giren fertlerin ayı yekunu değildir: bu fertlerin \'arettıği 
ma§erin Yicdanıdır. 

* Ata sözleri halkın düşünce iı i, nm:sallar i e gönlunü gösterir; ye-
mekleri de onu karakterlendircn hır ~eydir. 

~ 
llisiz, sistemsiz halk görülmüJur; fakat ciil~iz 'e sanatsız bir ha!k 

hiç görülmemi,.tir • 
.,,. 

H alk kütleleri her zaman \C her yerde dindar olagelmi~tir. Din 
nalkm mistik bir belirti idir. .. 

Halka gitmek coğrafi b!r mc,nfe katetmek değil, kendi, öz vicdanı. 
ııa kavuşmaktır. 

~ 
B üyük adamlar hep halka malolan kimselerdir. Halk tarafından 

unutulmaya mahk\im olanlar In{""hur da olamazlar. 

~ 
Şaheserler, halk tarafın<lan aıılaı:ılacak kadar açık ve kaynağı tü. 

kenmiyecek kadar derin olanbrdır. 

lf. 
Halkm eserleri hep koUektH ve:: anonimdir. lla'fk c"erlerini daım.ı 

itibari ve; muhayyel bir jrahromana maleder. 

~ 
Karagöz muhayyel pir kahramandır; kara2öz halkın cisimlenmiş 

dehasıdır. 

~ 
Halk hem realist ht'm de idealisttir; halktan olmıyan "güzid~~cr,, 

~dece utopist (mevhumeci) dir. 

-4' 
Galibiyet gibi ma~h'.ibiyet de halk için bir imkandır; fakat c,arcli 

i~tiyen bir halk hiç :.üphe yok ki dejeneredır. 

Sürü ile ha1k bir şey değildir. Sürü henüz şeklini bulamamı~. yahut 
dejenere olmu~ bir halktır. 

* Sürü ütopist, (me,·humcci), halk ideali t, mefkürecidir; ı:ürü yıkır!, 
halk yapıcıdır. 

~ 
Halk kendini inldir eden!er tarafmdan idare edilemez; halkı anla. 

yanlar onun içinden çıkanlardır. 

H ~ B E R - ~lişam Pn11ıa11 

• ('ocukların bayrammılıın iki intiha ... 

Hilber. 
I " ~ 

Kızıltopra kta 
bir kaza 

iki i şçi toprak altlnda 
kaldı 

Dün Kızılloprakta bir toprak ço
kUntüsü olmuş, iki amele yıkılan 

toprakların altında kalarak muhte
ı:r yerlerinden ağır surette yaralan. 
ın:fltır. 

Kazazedeler, Kızıltoprakta Ka -

·~~.· . . ... 

Çocuk bayramın ın J 

ikinci 

Oai!m D'ltte 

" Açı k saçık ,, 

günü 1görülen tablola 

K k 1 d b 1 1 
lzmit n:udde umumisi 

üçü er ün ayranı ann ı neşe s;kayet üzerina tahkik8 
içinde eğlencelerle kutlu l adıla r ı · ya_ımış 
Hakimiyeti Milliye Bayramiyle minönü Halkevi gJsterit kolu ta- ;,Iti tal,il ıc -:unla"ın lzm"tıe '

1 

23 Nisan Çocuk haftasının ilk gü. rafından ' 'lstiklfil., J)İye51 temsil tıl. 'arı re m "~r~ inde hır h~ 1 
nü, dün yurdun her tarafında bü. edilmiştir. Jlmu~ \c lzm t müd ... ;umumı~ı ~ 

~·ışdnğı caddesinde 102 numarada o-
t urnn Halil oğlu :Mevıüt ile ayni yer yük tezahüratla kutlulanmıştır. Saat tam on bird'e gene her ı tı anat e:.:.erle.ini mJ·U·c~n tJii

1
• 

de oturan Osman oğlu Abdullahdır. Şehrimiı:::leki törene sabah saat birden but.ın talebenin iştirakiyk _:Jcrcl, mü a.!ere ctmi,, c h:ıtta 
lki amele her gtinkU gibi dün de 7 den ıtil.ıaren bütün ilkokullarda 1 İstiklal marşı söylenerek toplan .1 p:cri h=ıkl,ın:la da kan·ıni ta';•' 

Göztepede Hüseyin isminde biri - başlanmıştır. Pazar olmasına rağ. ı tıya son verılmiştir. :istiklal mar. ta başl<ımı~tı. Sanc.t mulıitin-! \ 
nın taııocağmdnkl işlerine gitmiııler men bütün okul talebeleri alanlar. şı söylendıJi saatte büt;in gemi ı .-ültur hayatımız:la ha~·r t~e 1 3. 

da yapılacak törene iştirak etmek, 1 Ier dü:lüklerini çalmak suretik .anan bu hiiJi c dolayı il~ J~ırı • 
ve çelışmağn ba~lamışlardır. 

Fakat birdenbire ocakta bir inhi-
aynı zamanda bir toplantı yapma' merasime ic;tirak etmişlerdir. .nücldciu..'llumı ı bir tav .. 11 g ınJ ' 
üzere okullara gelmişlerdi. Futih parkındaki merasim mi~tir. Bunu :ı:;;.1~1ya yu.ı~oruı: 

rlom olmuş ve iki aıncle çöken top- .. - 1 ıA ı b ogretmcn er evve a ta e eye Fatih tayyare parkında da bü 1 " 1 ·t ı ... 1 d ~-· 
rnkların altında kalmışlardır. Et - b .. .. h . . h kk d zını o.cuma .a o:ıun .l 

ı.:gunun e emmıyetı a ın a yük mer"'s·m Y"'P ı t S b ı • · . .. • . .. .. • " r mış ır. a a • Jest re '1m .ır tarafmc.an a ı · 
raftan yetişenler iki ameJevl gü,. - ""re ı ı d S " ,. .,. r soy ev v:~~ı§ er ır. oy. saat ı 0.15 ten itibaren Fatihin rrgıde go:ulerı a.-ık ka:.lın ,. c.' ' 
lukle kurtarmtfilar ve Hayd.,rpacıa ı 1 d t 1 f 1 b ı · .,.. ., ev er en sonra ogrc men er sını ütün m· mekteplerinin dördün bl ı · · 

• • 3 o arı uzerıne. rr..?muıı' ..... · 
nümune hastanesine kaldırmışlar - dolaşarak !Socuklarm bayramları. eli ve besinci sınıfları parkın Fa ı · b' 1 f • • .. . - . ·m.erı :zce ma 1 uz z_,~:ın \ · 
gır: nı kutlulnmışlar, daha sonra bu. tih Halkcvine. haftan """ı. .. :-;L ·--·· ·-·---~ . -· .... uc 

• t;V llha. Sol k8rtnrnıtn '-"'""..t~ı,-n~t :be ıfra)arın ".'.Da r m tCb- op nmı~ rdr. T-am -stıat 11 de tanda~m nlUr.\Caatİnı ta\jp'e m:.! 
Abdullah da 'Sol böğründen ağ?r ya- r.ikler.i yapmışlardır. m'et:ı!flifie' itfliiyC'bandokunun çal. lef -0lan rnernurİ\ etimız bu cnJ . .' 
rnlıdır. Ocak sahlblerlnin ihtiyatsız.. Şehrimizin meydanlarında ya. d ğı Istiklal marşı ile başlandı. .:aatlerin mahıy~tıııi ankm:ık ı, 
lığı hakkında tahkikata baulanmı§- pılacak tören vilayetin programile Bundan sonra, Fatih Halkevi lkayet me,·zuu olan tabloların fll·-' 
tır. tesbit edilmiş olduğundan okul. adına Mücteba Salahaddin Or, tehcen olup o.madığmı salfh •. c•· J 

lardaki merasimden sonra saat 10 çocukların bayramını kutlayan hakim rnısıta:.ıle ehlivukufa 1nu::. 

Haliçte bir kaza 
Kasımpaşa iskelesine kayıtlı Ya. 

kub Receb Uzunoğlunun 3087 nu. 

maralı sandalına Cibali tütUn depo
sunun motörfi çnrpmı§, ve pnrçalı

yarak batırmıştır. Sandalda bulu. 
nan dört yolcu etraftan yetişen ler 

tarafından baygın bir halde deni.%. 

den çıkarılmışlardır. Deniz ticaret 
mUdür!UğU hftdise hakkında tahki
htn başlamıştır. 

-0--

Hastahaneden 
ilaç çalan bir hasta 

Bir müddettenberi Haseki hasta
nesinde tedavi edilmekte olan Ha. 

Mbe isminde bir kadın dün taburcu 
Pciilmiş, fakat hastaneden çıkarken 
:surıı.hi, bardak ve bir miktar da i
Iü-; c:almıştır. Suçlu yaknlnnarnk 
r·-:-lisc teslim edilmiştir. 

-o-

Beykoz Ortamektebinin 
müsameresi 

Dlin Beykoz orta mektebi 23 nl-

da bütün talebeler bulunduklar giizel bir söylev verdi. Eundan ne ettirmek üzere tevdı etm'ş ,e 
semtlere göre Taksim, Beyazıt, sonra Çocuk Esirgeme Kurumu dürt kışılik ehlıvukuf ıara;ın::ıan ! 
Fatih, Usküı:Jar ve mülhakat kaza. adına Tevfik Maralın s.öylediğı ticei H:lkiklerinde altı t •blO• 1 

larındaki meydanlarda kendileri. kısa bir kaç sözden sonra çocuk. miı:;teclıeıı olduğu raporu \crılJll" 
ne hazırlanan mevkileri işgal et. !ardan biri bu tebriklere cevap olması uzerine u:ıulü daire ınde U· 

mişlerdir. verJi. . ikatın ikmali l'.:111 evrak zabıt:i. 
Beyazıt meydanında Cumhuriyet marşından sonra havale edılrneAle beraber bu tet1' · 
Beyazıt meydanındaki törene me!•tepler Halkevi önünde ilçe- 1 1 kt'f _..ı 1 k tablola·' r . • . • l·r e ı ı a 1.."Uı mıycrc 

saat ıo da istiklal marşiyle baş. bay, halkevı reısı ve Çocuk Esır. \l d . k' t 1 c_,ıl!l · . . 1 ,a cmıyc SC\ ıne C\ e,,,su ;,.ı 
lanmıştır. Buradaki toplantıda ı:. geme Kurumu reısı tarafından . Ş . h t d 1 1 -~'IYı J• 

h
. . d'l .. 

1 
b" . . tır .• u ıza at an a an aşr aUlb . 

minönü, Kumkapı, Beyazıt na ı. tertip e ı en guze ır geçıt resmı . 
1
. . . 'f 1 ,a 

.. zere memurıyc ımızın 'aıı c5 , • 
yelerindeki ilkokul talebesi hazır yapt.lar ve bu suretle torenc son 1 

1 
b' .. ttan ,-e 

·ıd· pı an ır muracaate tava<; u 
bulunmuşlardır. vcrı ı. k ·b t 1' ' 

·· D · F 'h l" Ik · t " t takip:.iı bırakmama tan ı are 1stikl51 marşın.dan sonra tore. un • atı -ıa ·evı ıya ro şu- . . d ae 
. · . dığı ve nctıce hakkmda şım ı 

ni vali namına muavin Hüdai Ka. besı, tıyatro salonundn 23 nıı:an , . .. . . ; , 1ııstı 
b .. · ki .. b t' 1 "B b 1 G'' mr şey sovlcnemı}ccegı ta\Z rataban açmış ve utiın çocu a. munase e ıy e n a arın una. . . · .. , c:rı• 

h dl · · b' "k b" f gazctenızın aynı sutununaa ne~ 
rın bayramını kutlamıştır. Bun. ı,, a ı pıyesı uyu ır muvn - . . 
<lan sonra çocuklara yardım birli- fakıyetle temsil etti. uca edcrım.,, 
ği namına doktor Zühtü, Çocul: Bugün Fatih Halkcvinc.le ıs ===========~::~ 
Esirgeme Kurumu namına lbra. d::n 20 ye k<lJar bir çocuk balosı.: 
him Zati, Kızılay gençlik teşkilatı verile::ek yarın gene Fntih Halk 
namına doktor Salim Ahmet birer e\in.C:c gürbüz çocuk rnüsabakas 
söylev vermİ§lerdir. yap lacütır. 

Söylevlerde; (Milli Hakimiyet) G ül ha n e parkında 
bayramının tarihi bakımdan öne. Çocuk Esirgeme Kurumu tara. 
mi ve Çocuk haftası olarak alın- f,ndan Gülhane parkın.da da kü· 
ması, Çocuk bayramı, bu hayra. ~ük'er için muhtelif eğlenceler 

mın çocuk mevzuu etrafındaki de. tertip edilmiştir. Sabahtan saat 
ğeri t ebarüz ettirilmiştir. Bundan bire kadar şehir bandosu parkta 
sonra Eminönü Halkevinin prog- toplanan binlerce yavruya güzel 
ramı başlamıştır. parçal3r çalmıştır. öğleden sonra 

t 
inci ilkmektcplerin talebeleri 5~~1' 
ı O da Beyoğlu 29 uncu 1 

,. 

mektebinde toplanmışlar ve btır t 

Jan muallimlerile birlikte harele~ 
l:ıl' 

ederek 10,45 de Cumhuriyet ~. 
<lesinin etraf.nda dizilmişterd~;; 
Bu sırada Beyoğlu kaymakanıı 1 

• ı11'' Parti, Halkevi, Çocuk Esırge -1e 

Ceçen çalııma yılı içinde 250 çocuğu giydiren Kas1mpa,a Ço· san münasel>etile bir milsamere ver 
cuk Esirgeme K urumu çocuk bayramında da ç e v re n i n 12 ~ mi§tir. Müsamere istiklal marşı ve 
yavrusunu giyd irmiş tir. Giydirme İ§İ dün Cumhuriyet Ha lk Parti- söylevlerle bn~lamış müteakiben 
si Kamun yönkurulu ve Kurum idare heyeti huzurund~ yapıl. Faruk Nafiz.in (Küçük çiftçiler) L 
nuı, çocuklara sureti mnhsusada nğaçkavunundan yaptmlmıı reçel simli manzum piyesi ile gene ayni 
ve ıckerlemeler dağıtılımı ve ayrıca çe\•re içinde yoksul yavrular şairin (Sivil hekimi) isimli bir ko
kamyonlarla gezdirilmiıtir. medisi mcklcb talebeleri tarafın -

Küçüklerden Semiramis, Nevin, da eski mektep!erle, bugünkü mek 
Rasim Eğemen 23 Nisan hakkın. replenn farklarını tebarüz ettiren 
da şiirler okumuşlar ve söylevler bir piyes ile :t,\kla, karagöz oy. 
vermişlerdir. En son olarak ta E. nanmış ve miniminilere yemiş ve 

ıroıntoın amca 
ö klın cn def a 

şekerlemeler dağıtılmıştır. 

Tnksim meydanında 
Taksim meydanın~a ynpılan 

llkmcktep çocuklarına yardını 01 
Kızılay Kurumu başkanları 

1 merasim yerine gelmişlerdir. :St ~ 
oğlu Emniyet 5.miri ile nahiye;, 
dürü de daha evvelden meyda 
yer almışlardır . ~o 

l\Ierasime tam saat 11 de çalıf." 
boru ile başlanmış ve bahriye 1J3ı1' 

f'l I' 
dosunun i .. tirakile bütün mckter , 
ler ve halk istiklal marşını sörle!l1

1
: 

!erdir. Arkasından merasimle b3~1 
rak çekilmış ve belediye ile par~ 
\ c dig;er birrok tee kküller abide) Romanyadaki Macarlar silahh 

kıtalar mı teşkil etmek istiyorlar? 
BUkreş, 23 (A.A.) - H.omnıı_ 

yadaki M acar eknlliyetıcri hti -
a.ıa.ta MI' auhtıra vernrelt a
.. ğrt!akl m cta1lbattn bulunmıış 
larıbr: 

Macarların eksel'iyct teşkil 

et.tikleri mıntaknlarda Macar 
lisanının kullanılması, Macar -
l ıu-ın cemiyet teşkil cdehilmcle. 
r l M ncar çift~llcrinhı sll(ı.h kul 
lanm alarr. 

dan muvaffalnyetle oynanmış ve 
alkı~lanmıştır. e~uen y o r 

1 

merasime de saat 11 de lıaşlanmı§ 
tır. 10, 11, 12, 13, 29, 45 ve 17 

~ • d<ı[l 
çelenkler koymuşlardır. Bun ıı 
sonra Beyoğlu halkevi reisi Ekre~ . 
• 1ur l\Iilli Hakimivet ba\'J'atnl ırı 

J • • bı:' 
nasebctile bir nutuk söyleını~. . j, 
nu çocuk Esirgeme Kurumu re1

.:, 

nir: çocuk bayramı hakkındaki "0{~ 
ıc,·i takip etmi5tir. Son olaral' ı,c· 
inci ilkmektepten küçük bir tale 

( Deı:amı 5 irıcide) 
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~;"(f;~'bı;jJlB 
Türkiyede süratle müstacel vaka
lar hastahaneleri açmak lazımdır 

Böyle hastanelere, derhal müdahale ıca~ eda~ 
hasla~ardan gayrısı ahnmaz, doktorları masaı saatine, 

·············-·····-·--······· .... ····-··· ................................................... . 

. 
lzmit resim sergisi ve 

müstehcen kelimesinin şümulü 
Yazan : M. OALKILIÇ 

M llST.1.KJL res&anıların 1zmitte ıu;tıldarı sergitlen üç tablo- • 
ııun mü..,tehceıı ic.Idia..,ile imiirilme..,i hidbesi miina.scbetUo 

l.ıu .. cıımcnin ~üınulüııü ta~ ine ,.e \'a.ı;ıı kanunun nokta.i nazarına 
güre ta:ılilinc lı.i1.um göıüyorum, \'c bu kelimenin bir tefsirle, ulu 
orta her meselede l.ıir kanuni silah gibi telakki edilmesinin de önü
ne ge~;ilmesine ibtiya~ bulunduğuna isarct etmek btiyorum, tatile, isiıhlaf ed~lmedikçe ızıne bağh ohnazlar 

Bizi umumi sıhhat bah i üzemı '' f u·· rK~ de birkaç yazıya ~c' kdcn ha.,sasi. gürler,, nt;mizi okuvur,ıı mmız ela ayni eı 
b di-:ı-nin zebu~u bulunmak itibarilı. 

AY\:-.;\: •·ı ] 
. ' ' vtıı..ıirc ::-\ihal, ~t·~·cn ak· pfoe~te mazur görür er. 

·ıı ·· Şaııı ınis·ıfı' ·J · ·ı 1 · d cgıııi . · ı cı·ı ı c al-)nm ye- Günün muhtelif saat e;-ın e car. veı. ) erken ı" 1 
·1 ko 11 rcr 

1 
·it ~ u~ımu a~·nıı~. c,·_ kurtarnnın, insan sinirlerini bir ya) 

t·t rla . :ıııs :ırı, lıa\'adislcri 1.0 l '] -
f Sct·111 '/,; r ' ' gibi ~erıp, bir Ürp:.>rmc 1 C ::;;J.n:itıgın_ etıııe \· k. a H.\luıı diıılcıııis. ".\t· 
ı::~~ ·1 ın han . .. . · dan kaç defa canımız yanarak şika. 

ij " \·e "Fı . l.'er • ı muıı<~1111111 na· 
ıı~tı lıc . rnı:ror hiç tncrhalllcl ca· )·et eltik. 
IJİ)orı tıını ('fsanırııa, şarkıları SÖ\'I •• Bu vazınuzr okuduğ"Jnuz şu •fal, .. nıış p ' . ı.: , 

Şuqe ı 1, ·. •a):ın ~ıil,lıfc :\ihal, hali katla belki dünyanın mui1teliI yeı-
"J' ' 'ır cdi)oı.. · 
\ımıı ıı~or . ·. }erinde \'e bcl!~i azız yurdumuz ıçın. ıızurı 1 • ılıııJl\or '·ı\'aş , .. n .. ı~ 

lıesıe, ıır Mıkt"ıta dal;~ 0 ;.1;;, 'su;.;
11

;
1
k de kimbilir ka.; ki:;i ölüyor, ama, 

kın •ı llaıtanıa.)aıı, kavraııı·l\"an ı:ı biz işitmiyoruz, du:•mu)o.uz, hıs. 
I ·>ıısı J· • • • ' -
c ru1ıı '' .ıın:ırları 'alın an lıir ·ılev sctmh.·onız .\·a, bu küfı! 

arı ı . · · ' 2
c l'ıJıJn . Ul uledı. Hepimiz iıınoti· Bu teselli dcğtl, hodbinliktir. L 

taı Lı\· ~ş h_:ıldel iz. l.llcriıııizden ı;:a_ can kurtaran içıncle canıle peıwele
kQk, ı en· :du:5ıııı1ş; uııııızlarııııız çö- sen bizden biri ve onun mukadde 
d~ ıııi~r,7:· 111.•z tı<;ıık ... Daııı:ırlarııııız· " 
•· · ı ... Iıır · k' ratına ba~·11 ı,·adın, ç"cuk, aile belkı Qıı·ı 1 l('\ ·ııı il' ıısturtt"U le - · v 

... ra11 • " ' ~ • f l·ı l "H~<h, •Csı1. 'C t'ıııhı:r.... bir saniye daha öne::: bu e a{e w 
!etim · 

0 sus:ıı ... ı\l:ıiınıurlu5an ı:öz- faciamn önlenm:::si i~·in kimbilir nl b' 1. ~ a\ 
ırilıfrj . aş y:ıı·ıış açıldı, ayıldık, büvük ı:;tırab, elem \'e yeıs içinde 
"t . llıızc baktık. J 

çınıt1e ı~ 11 ,.. 1 rpınıyo; !Jr , e pcri~~rndırlar. \·ııtdı. · 1 l.ır lıü7.nüıı tle,·aını ır 1 
ı" Bu ses, bizi yalnız ba~ın11.::a o . ÇOtıı,' f • 1 

Şark 1 11~ 
1
;011111 ıla: ".\ tf(•tmc sakın..... madığımıza inandıran, bir ta um 

onıı ,, .. 
1 

layJi ıliıılcıııi~:iııı; annem yecibe \'e 'azifeler sahiiJi olduğu. 
J ,o, ~C\' J 1 ı. ş 111 , er, a ıluın ıla u ıta ~-~ııar- muza iı::aret \'eren ye bilhassa ce. 
ij' ıı ıJ .. ne . , 
UtıJcı·in : z:•ııı:ııı ılııy~:ıın, l'sk1 mivet bütünlüğümü::ün gene bıı kııJbiıııı h.,,ırası t:ıllı hir acılıkl:ı J 

l' s.ır ır l .. · . uzvunda bir hadi e l~optuğunu ha. Cliııı? • · aı.;ut ııc ~alnn sö~lı. d 
liil~ııı 1 ° ıı:~ıeniıı lıü) ıe insanı hü- ber veren bir tehlike haykırt)I ır. 
ŞlJtınc~··· .. clııı<Icıı çat.ılı, knşığı uii· Her can kurtaranın feryadını i· 
b· • 8<Jıll'ri ı · d"l ko ·turulan • ıııar·· ıııu ırııurl:ıstırnıak gı_ sı"ttı"kçc, 0 hayat ümı ı e. · ~ .... tl ııcııcri 1 • - b 

ıııı. Aıııa 1 ( c olıluğıınu bilmez· bizden b:rinin cemiyelın ~tu11 
deıııe\ ki 0

1 ~11 ınu~ikiılcn :ınlam:ım; kuvvet ve imkanlarının . kucagına 
ı:ıu~ıkiıJ ıc.sıc O) ıııılnrıııı ancak . . . ";-· ·b· b ··mit a· 
'- '-~ı. ln aıııt)ııııf:ıra ediyor. Her tevdı edılebılec'"gı gı ı ır u 

1-':ı~,1''],'iİ.ıı · ranı. tc·~l!i :ıra:-rz. Bizi o ses de. 
~:ıııı:ır1111 '".cıı ~cırıı·a, :'biı~~·ok z:ı- ğil 0 hadi~enin icaplan sarsar. 
1,:ııı;ır g;ı .1 \ ı ı 11pn<1ıı l:l'•:• rnıış, ş:ırk B te:;adüfen evimizin onünden 
de iq 1. 

1 
ıı •la, !{arp sanal esHlcrini u t . d""fle ,.u··ru""du 

( • •1 ııı111 1 • j g"çen ve,·a gene c-.a u J -Onıın lı ıs lir lıa),, lı:ı~ kır:ınık ~ , . . 
~.Jı.ıı .:ı)kırtJığ1111ıl.ıfüı)aıı~iildıie ğümüz sokaktan kendıne )Ol ara. 
L 

50
\"lii) ı · · ·· ·· olmamız· '1<1\.ıf::ıtııı r~ıır ılırr.z cimi~: hii~le yan cankurtaranı gormuş . 

Ilı, •Jeınck ~ırk rııhuıı:ı ~akışın:ıdı~ı. dc:n geli·;or. Halbuki memleketın 
tın uc T kı o l{iirtclcrııı d•', bcslclı.:· b. k : ·nde se ·ıni du\'madığı· ,,.. Urk saı .. · 1 • .. ırço . 'en , - . "LIŞ· "'f" ıaıı o nınılı~ıııı .So\ !::- • . ı b'I 
·~ .. · urk 1 ' • bö"·le ra~ıalar ccrevan eae ı ıı. •ıırk lıa . eı:ı ıncz, Türk ;r:ılvnrın:ız, ı:ıız :! ... • • •• • 

nal'aı ?_kırrnasıııı lıilıne1. (.\caha 1 Bir ~ey duymamak, lŞILmemck 

füpam:e. :.r yoktur. Binae:ıaleyh 

'ıakikaten eh~mmiyctle durulup ted 
LJİr1eı a:mmasx ıı·~p C(ten büyük bi:-

nem'.~ket meseles:tl:r. 
emumi sıhhatin korunması için c!a 

· ma fazlala5trrmak \'e şimdilik hü. 
:·ük \'C' geniş bir n:ıntakayı iht:va 
~den gJ7er;:.fth \'Cy:ı merkez Ş<'!ı :rıc. 
·e münh<rnr kalm.ıl. \'C gitgic~e bü. 
· ü,ı memlekete te~mil edilmek üzere 
ıü:;;ündüğünüz gibi, acil vai.·~ıar 

·rn-t::ne'eri tesis etmek zaruridir ve 
.lzemrlir. 

Buı:alara derhal müdahale icap 
'den hastalardan gayrisi alınmaz 

\·e buraların doktorları. mütehassıs 
'<'rı m~sai saatine istihlaf edilme. 
~ikçe iznine bağlı olmazlar. 

rıerhangi bir an içinde müdahale 
.!jitebilme:si için doktoru veya mü. 
t~hassm bulunduğu yerden alacak 
'"'ene can kurtaran imtiyazlarına sa. > 

[ıip nakil vasıtaları bu hastanelerin 
':.ıırinde hazır bulunur. 

Bilhassa b~;~·ük şehirlerimizin 

... öyle ha~tanelere çok ihtiyacı olcu· 
~unda <;iıLıle hemfikirim. Hdtta 
'1emen. \ a!,it g~~irmeden tesisi lü. 
mmunda da musir:-im. 
Yalnız dediğim gibi şehirden ve 

;?ehirlerden gelecek Ye hemen mü. 
dahaleyi icap ettirecek tıbbın müs.. 
tacel vekayi olarak te!'bit ettiği ha· 

Devletçe alına
cak ormanlar 

Bütün ormanların hudut
ları tesbit ediliyor 

Orman umum müdürlüğü, 3116 

sayılı orman kanunu hükümlerine 
göre ilk iş olarak devlete ait or
manların bütün yurtta tesbit ve 
hudutlan.dmlması işiyle meşgul 

l(irk 
1 

:-}ı tıkiırc :\ih:ıl o ıııkıfiriııiıı ,.,,klug·una iı::aret değildir. Can kur. 
ı '' ııı:ırı • .• .. . olmaktadır. ıı bitın •. ıı;ıını, yahut h:ıykırnıası. taranın cemiYetin hassasıyet ve a. Şimdiye kadar devlete aidi-
~or7} .. 1~.ılıgııı i ıııi ıhs:ıs c·ınıck isti· l"k t b".h eden bu feryadı 
J~ Jı~-' Lll'!.uıı srsi "ÜrcJiir· O danı!· a ·asım en ! • f yetleri malUm Ve mukayyet 0r-

"l;Jr1 r ı ~ " ' ' · · ı · ı ·· m \'C vazı e. · 1 · IJal·:ı • ... >al(ırılı~ı 7.unı:ııı ı. .. ıleıni 5 . bızı yurt sar~n ~ır uzu . . manlar var.dır. Fakat vazıyet en 
~arş1 11 ?11

kurc ~ih:ıl o alrşli zata re se\'keLrndıydı \'e etmclıdır de. meşkfık veya yeni orman kanunu. 
~!dıı~u~::•:;·~~ 1 be,~tckri ı~ Tiir!; ~an:ı ı i Bu münase!::etlc doğrn ve bitaraf na göre devlete intikali lazım ge. 
'I';~akkıııız 

1

,.1•11
1r~f·11? .. r,ımış :ınıa 0 da: düşünen bir doktorumuzla goru~e· len ormanlar bulunmaktadır ki 

"rk · '. ıır' '·ıh··ırmaz· · · ·· h 
ııur RLirler ı· ·1' ' 1 • •• reli: bu lüzum ve vazıfenın, mun a· bilhassa bunlar üzerinde ~alışıl-leJe . ..... ı ı~ c o ıe.sle crı, o . . I 
lrıahk. tı. lıir tarafta ıı d.t :ıı;ı r Jıir sıran böyle ,·ck:ıyıc talrn~ 0 ~nm~~ maktadır. 
l'lrıı k~lllıy~ıc ıı~ratıııış. ltiraf ede. ha~tanel:?rlc eda edilip edılmıyccegı 3116 sayılı kanunun muvakkat 
hı.rııa<J tnn .aıe~·i sonuıın !..adar o!rn· hakkında ne gibi bir müt::ıka ~crdo. ~irinci madjesi ve fıkraları hü· 
'I'i.ırkıo~~: lıcııinı de k:ı'aın kızdı, lunaeag·ını sorduk. Diyor ki: kümlerine göre devlet ormanları. 1lırıı .-sum ro~t ·· ı ~ b ı 

· lla .. .' 
11

• ı;ıır cmeı;e aşa· "B·ı,·,;r· ıın rro~re 11" •anc'.erimizd~ na biti.şik ormanlar da devlet'"e 1aı lıın "ıı•·~·r "I ı ·1 ı ı· ı. ... ,..,ti"' ~ "' " '' - x knr -J nu l' • ı t:l ı e o n c~ ı . t '· 
kaı, 1 Şitı1d::ıJarın1$ ı:ihi, hcli;İ ıle aCİl Vekayie ma'1c;u5 bırer ya aı. m:ibayaa edilebilecektir. 
<·.ıJe~e~da rıJnıa lıklarınılan i'tif:ıdc ;-1_7ı>ke h~ldc bulundurulmak icar Kanunun muvakkat ikinci mad. 
11 ııı: 0111 tıra şi.i~ le lıir nutuk f.!eı:. ejer. Anca!; vaziyetin bir y;:ıtak bır d~sine tevfikan bu mübayaa kıy
k "ı: artık kaç vatakla halle<lilme ·ir.e imkan meti o ormanın 1936 mali yılı 
.,.

1
.
11 ıla u~ .Yeter ... ı\lluh :ışkınn lıir:ı· 1 dr1Tı da muhakkaktır. vergisine esas kıymet tutulan mik 

•ııtk . t!ı7. lıııJı ile Tiirk ulalırıı ... oma · ı:ı , • ı · d 1 
l\ıJ 1 ıe 11

'.:in ~:11Irre J:ürlesiıı? ... ~e,·· Yalnız cıııkJ ~aranın .ele alet et. tar olaca~trr. Bu şekılde ev et 

di. dertlen gayri hiçbir 'aka bur .:da 
ra almmamalıdır.Sırac:ında boş k:ıı?. 
~ilir, h~ki kalsın. Sıra~ında dolabi. 
lir. 

Fakat bunun \'erdiği emniyet 
çok 3amil olur. Bu suretle, seri mü. 
dahalesizlikten do'ayı, yersizlikten 

doları. mesai saati haricinde ol· 
maktan dolayı, profc!:'füün veya 
mütehassısıc::.n Yeya a!akadmlarm 
mezun olması gibi bir vaziyetten 
dolayı ölüm tehlikesine maruz va. 
tanda~lar. bu 5artlarm ortadan kalk 
ması ile yeni bir emniyete Ye hu. 
zuı<- ka\ _J u~ olurlar. Yani bütün 
t:.?mİ) et böyle hr emniyete mazhar 
olur. 

Bunlara (müstacel Yakalar hasta. 
neleri) demek ye bunları belediyr 
ile hususi muhasebe ve sıhhat ida· 
relerinin müşterek bütçeleri ile w 
hatta sıhhat aidatı \'az'ı suretile d. 
de olunacak mebaliğ ile idare et. 
mek, memleketin uzaklığı nisbetinr 

~öre gene en ~amil ınıntaka merke· 
zı sayılan yerlerde mütevazi de ol. 
ı::a iieride bir hastane haline kalbi 
'1e"a;.J \'e hazulıklarile birer "müs· 
t2cel Yakalar dispan$erleri,. tesis et. 
mek bugünün en mühim i~lcrinden 
biridir. 
Yalnız buna ait Yaridat, münha. 

sıran bu işe sarfedilmek şartile ... 

Memleketimizden geçecek 

Beynelmilel 
hava hatları 

Londra - Hindistan hattı 
Türkiyeden geçecek 

Öğrendiğimize göre, hükume
timiz İstanbul üzerin.den b::ynel. 
milel iki büyük hava hattının geç. 
mesini kabul etmiştir. 

Bu hatlardan birincisi Londra
dan başlayıp Bükreşe kadar gel -
mekte olan beynelmilel hava hat. 
tının Hindistana kadar ıdevamı o. 
lacaktır. 

Bu hattın İstanbula kadar olan 
kısmını Fransız ve Rumen tayya
releri yapacaklardır. Istanbuldan 
yolcuları transit olarak Devlet 
Hava yolları tayyareleri alıp Ada
naya ka.dar nakledecektir. 

Adanadan yolcular diğer tayya. 
relere aktarma olup Halep, Şam, 

Bağ:lat, Basra üzerinden yolları. 

na devam edeceklerdir. Bu hat 
beş mayısta açılacak ve o gün ilk 
sefer yapılacaktır. tıl.ıııu lalv;ırııınk, ıı~kın l.:all.ıimizıle ti'i kaza, cerh, sukut, iıısı<laclı ema, ormanlanyle hemhudud ve bazı. 

ıı· 11·ı11r. · 
0 

· ·b· 1 d b" t b.. t' d lan 1
11 tat1 "' ınrlali, hiiziirı !'maileri. ftkx muhtenik, kalb \'e rnırc gı ı an a ecne ı a uye ın e o 

;~~rıı.1 r.',~\~Ö)lcınek de niçin kalır~· \'ekayie karşı ha,,taneleıd':! tedbirli kim~elere. ai~ _bulunan ormanl~r 
ır:ılliiz•ı1 :~~ıı~ıdan olmasın? ... Bız 1 1· V f ·et ctm"Z I\foah~za !.;ö\'. tesbıt edılmıştır. Bunların bır lız k· ı.:.cı I'uzsuz Ih·li Bekir rııi- 'oma., ~ı a~ ~ . . · · 'mel' k d b 

lü, tıı' lıo) uıı·.ı · le rezerYe ,_·atakların dahi ha~talar· kısmının sahıbı şı ıye_ a ar u. '· siırl<•) ip lıni:(ırıııaıııız 
•.. Rchiıı"... la kapanmış olduğunu !'anırım ve lunamamıştır. Maamafıh orman 1

' 11·1 d · k muvakkat ü,..üncü 11 eı ·•; lıe .leleri nıiidufaa C'!mck nihayet hastaneler mü·aa.:at e em anununun ::s 

ı 
0

<1- ıl • ı ı ·ı t' madesi mucibince bu gibi ahvalde ı, ııı, t' .nı; o iş hana ıliişııırz, çe,·irmemek için bu yo u ı 1 ıyar 
~ lıe . ~~ 1 

u'.at ' z ılc lıuııd:ııı ~onr:ı edebilirler. l\.lemleketin rnuhtelif bedelin Ziraat Bankasına yat rıl -

Istanbulda neticelenecek ikinci 
bir hat üzerinde de mutabakat ha
sıl olmuş gibi.dir. Bu hat Atinadan 
sonra istanbulda nihayet bulacak
tır. Bu hatta seferlere mayıs için. 
de başlanması ihtimali çok kuv. 
vetlidir. 

ltliıstelıccn, ı:ıudbi aru lnya olan, kabilı bulunan 'o nihayet 
bieclebane olan demektir. 

llu kelimenin lmrıtsu; \e ~arhu snnat ha<list'lerine 5üınulünü 
dii~iiıınıck gibi bir yanlıı;.lıl,tan sarfıııazar cemiyet hadiselc.ri iı:inde 
de ne derece.re kadar \'arabilert·ğini tebarüz ettirmek gerektir. 

Umumi ahlalun, yani rcmiyet ahlakının munı.zencsioi bozabile. 
• cclı. bir tt:rcddi tezahü1·iindc11 ilC'rl geçmiyen hadiselerde lstihcan 

aram:ıl<, cemiyet 5.dalmıdaki istll<rarın tabii bir neticesidir. Kanun • 
rc.ı:ai mi.icn·edelcrle bu bi:ıruhaya olan, bu kRbih olan, bu biedeba. 
ne olan suı:u taldp eder. Ama, lı;ite bütün hududu bu kadar olmak 
üzere. 

l'oksa insan mfü,tchcen değildir. Çıplak ,·eya yarı çıplak bir 
kadın, ne rcsfoıde, ne tabiatta müstehcen değildir. Müstehren kay
dı ile indirilen tabloya eğer eauh bir ınodcl nı.sıta olmu~sa, dönüp 
kanuna, kcnctisinin l<abih 'e aru hayalı mucib bir halet gibi tc
lakki..,inden uğraclıb'l nıanc,·i \'C haysiyet n }er('( zararlarını ara
nıağa l<alk:ırsa buna verecc~miı; ceYab ne olacaktır? 

Çünkü o model bir sanat eserinin malzemesi olmak gibi bir 
1 

sanat \"a:ti!esi yapmıs bulunuyor, Cemiyetin umumi ahlak Ye ada. 
hının muyazenco;inl ilılal mahiyetinde ferdi bir sukut ifade etmiyor. 

lJmumi ahliikm muyazeneslni teminde \azu kanun, bir müteas. 
sıb \"C mürteci zihniyctilc değil, inkılap manzumelerile lıemalıcnk 
lıir '':ı.rış \e kemal rüştü Ue hareket cdcrrk yalnızca müşnhha~ te
reddi şelilinılel•i kzahürlerln ceml~·et Adab \'e ahlakına muzır olup 
olmnm::ısı belmnmdıı.n bir nazrm \e kontrol müe;\·yedesi knymu.ş bu
lunuyor. 

i 
1 
r 
i 
1 

İnsanların inı;iyalii zaafları üzerinde fena örnekJer , .. e amiller 
olabilecek sukutlarr önlemek gibi yüksek bir hedefle menu "müs
tehcen,, anlamının, sanat, ilim, fikir, fen hareketlerini \"C doğumla. 
rmı iinle~·iei bir engel, bir hudurl, bir <1iiah ,.e bir sebeb gibi telakki 
edilmesi yalnız bir ku..,ur d<'ğll, a~'l!i z:ımanda hicab edilecek bir 
~iinnh olarak muhakeme eclilmesl gerek olur. Bu itibarladır ki 
İımit Ye Ona benzer lıadİSC'lerin teken ÜUÜne mani olmak f!;'in, bu 
l•elim<'nin hududlarını, o l<eliıneden cemiyet için neticeler bekle. 
yen kanun ,·azımrn ı;izmcsl Yaziyeti hasıl olma'} bulunuyor. 

Yok.sa. ah~liide bir dudak resmi ,·e kelmesi de müstehcen t~
laltld olunabilir. l\lademkl öpüşıueğc vasıtadır ve mademki a..~k, : 

• alaka \ 'e her türlü in%n ihtira">larınm hemen ilk merluı..lesidir, o i 
halde çıplak bir kadın omuz bnşr da müstehcen olablllr Ye kadın için : 
de bir erkek budu ayni derecede miistehcen olablllr. =ı 

Yani, yağmur yağıyordan ördC'k çıl<armak pek ili mümkün. 
diir. Kanun bütün bu ihtimalleri ,.c şahsi l<anaat \ 'e düı;iünüşlerc j 
~öre tefsir ,.c izahları önleyid 'e anrak ördek demek JaznngeJece. • 
ğiııe göre kanunun takip vaziyetine geçeceğini kat'iryen tasrih et- İ 
mesi lazmıgeliyor demektir. 1 

)Iüstehcen ne el emeldir \·e },angi \·asatlarda aranabilir! f 
nu teshit edildikten sonra ancal< hir daha böyle bir kelimenin 

bir sanat me~berinin, bir ilim Ye tc-n meselesinin ve nihayet bir fi. 
kit· hadisesinin kapısından i<:eri~·c atlım atmama.~ı (emin olunabilir, ................................................. ············-················-··----····· .. 
Hapse mahkum 
olan bir sarhoş 

Küçükpazarda oturan Ya kup 

isminde biri evvelki gece kafayı 

tütsüledikten sonra mahalle kah

vesine gelmiş ve kahvede oturan. 

!ara küfretmcğe, sayıp sövmeğe 
başlamıştır. 

Şemseddin isminde bir müşteri 

Yakubu kahveden çıkarmak iste. 

mişse de binbir küfür!~ karşılaş

mış ve sarhoşun tecavüzüne .de 

uğramıştır. Gürültüye yetişen po· 
lisl~r Yakubu yakalayarak kara. 

kola götürmüşler ve dün de adli. 

yeye teslim etmişlerdir. 

Şüpheli görülen bir 
ölüm 

Dün Türbeden geçmekte olan 
45 yaşlarında iyi giyinmiı bir şa. 
hıs birdenbire düşmüş, gelen im. 
dat otomobili ile hastahaneye kal .. 
dırılırken yolda ölmüştür. 

Belodiye doktoru ölümü şüp. 
heli görerek cesedi morga kaldırt .. 
mıştır. Meçhul şahsın hüviyeti d e 
tesbit edilememiştir. 

-0--

Bir çocuk kuyuya 
düşerek öldü 

Dün Bakırköyündc küçük bir 

yavru üstii açık ola n bir kuyuya 

Yapılan duruşma neticesinde düşerek feci surette ölmüştür. 

Yakup, 7 gün hapse mahkum e- Ha .• :F'le kurbanı Bakırköyünde 

dilmiştir • 

--o-
11ıı 1 1 ~ ~·.ıııııırkt·ıı <·liııizurıı \'ala. 1 . d .. ·le :1c·ıl \ . ..,ı .. 1·a~ g"ıı· :nası suretiyle ormanın derhal ha. l ' ıır • yer erın en O\ < ...... ' " ' 

a111 ·· 
1111 :.:ı clü~iirııa·k islcrııi· · 1 , 1 1 z!ne na:nına tescili icap etmekte. ı· 'eri. l, r:ı<.1yıJ111ın ~lii<:ıııesiııi ~·evi· ki, bunların tıbben sı ·a '':! ~ cm:!.C 

'·ıı rı~sıı'.i;o; olur lıil<•r. ~> rlüğıne za. rine tıukan yoktur. Derhal müda. ::lir. Bunun için bir aylık müddet 
ııı dı,·c :zeç~r geçmez sahipleri zühur et-

Ye.1i hava hatlarının açılması 

Devlet Hava yollar:nın faaliyetim 
arttıracaktır. 

Niyazibey sokağında 22 numara

da oturan sütçü Rıza Gengizin 

oğlu dört yaşında İbrahimdir. Za

vallı çcct'lc dün bahçede oynar. 
Vergiden Muaf 

tutu lan müesseseler 
ken birdenbire kuyuya düşmüş ve 

Maliye Vekaleti iktısadi fay. gelen itfaiyenin tütün gayretle. 
t!ıJıRi · 'aııılıııı'l? C:ınınız iste· hale icap eder. - -

~ l Zaııı:ın k·ı 1 1 · • • 1,, . . b 11 11cyen ormanlar bedelleri banka. : elin-. 'na rna~ ıçın ..... n.. Böt·le vekan Gc ı a e.; cm:!z. 
clıı. · ı1.t1eıı · ı ı ı · " · 1 k h · ye tescil olu i ,ur111 i~e .. ~a :ı ırrn:ı _ııç:ı~ınızı Bir ünde birka~ tane, l::ılta epey. ya yatın ara azme • 11 ~:ın 1 sınız ılı,·c oıı sckız mılyon g · · nacaktır. 
R1ı 1 . 1 n rl:ı 11 •• ,· • 1 v ce b'ır mı"ktarda olabılır. --------------.. enıc . . Hı cırııırl ıreıı ıagırıp . • ,. w. • •• • 

Şiş l i çocuk hastahanesi 
yolları 

daları kabul olunan müesseselerin rine rağmen çok C:erin olan kuyu

resim ve vergi muafiyetleri hak - Ja!1 ancak cesedi çrk<.rılabilmiştir. 
kında yeni bir karar ittihaz etmiş. --o--"'l·n,.k~ını htircınC'T.siııiz. Hastan"lt'r;mız kau de~ıldır. Ro) 

111 lııı·ıı .lı:ı~nn ılll\"lll çalar b:ı~ırır, le acil vekayii mehmae.rı1l\en Ö:1liye· ı' llJ.;tııı . • Sadıkzade vapurundaki 
eşya 

Şişli Çocuk Hastahanesine cad- tir,• Bu karar ile tahin, helva, un, 
Attan düşerek 

yaralandı 
l Jını,:ıı· uı: gılıi giirlrr; lıaz·ın bilecek tren. \'apur. transit ana yol. 

ı le sıııız '"ııı ·ı··· k 1 1. . . . 
' a~l:ır . . c o ıır. sı a ı.ısrc· !ar üzerinde mü.-tac:l \'a!;::ılar ıçın 
1 'llıJeı •1 sc\'ıJa ile ıığl:ır, ccl'idcn, 
ıç hirıı ıaJı'irdcr. iliz lııı hallerin 

tııh.>rıız n~~ Tıırkii lıınınınmak io;te. tadı ile Tiiı k olalım. Yol, sa: "Tiirl.: 
<ı lıırıtıa' ~•ırk tlc in~andır ve in~an ı 
il !lo ı şunu ctıncı, Tül'k bunu clıııt·z., ı <.'. I~ ı 111 ru "il "ll"fların hrp~i <le 
ı ı· •ıı1111ı·ı 1 mı·kle ılc,·am buyuı ur~:ını:r. k:ıfa~ı 
1 l'ılııı, 1,1: 1'\ ~ıra~'.'\· r~ıı~lc_r~ye kız:ır, siziıı arzıı ı·tliğin izıll'll h:ıııı· 

~. ll·ıf,.11 .:ı 11111 ııs .t•rııııızı ·~ lı:ışka lıir l:ırzdn ı-:l'ırlL•ı11<•ğt• lw~hır.,. 
•ter111 • ı 11 11 ıııııiiz ı~ıer~c sev-

ıı~e ,, . .,. ~ 
'4C )'ah :ırar:ık, yanı :ığiı; P 

41 
Nurullah ATAÇ 

Finike civarın:la Adrasan fe· 
neri kayalıklarında karaya oturup 
!mrtarılamıyan Sadıkzade vapu
~undaki avaryah eşya limanımıza 

getirilmişti. Bu eşyanın büyük 
avarya hesaplan tamamlandığm • 
dan sahiplerine verilmesine baş. 
lanmıştır. 

::ledeıı ~:.den ve hastahanenin çırçır, elektrik, makarna, kimyevi 

içinde uzanan yollar çok bakımsız ve tıbbi müstahzerat fabrikala
ve tozlu ol:luğundan, hastahaneye rmın yalnız imalata tahsis ettikle

gelip gidenler bu mikrop dolu ri binaları, bina vergisinden, as. 
yollardan geçmeğe mecbur kal - gari vergi dahil olmak üzere ka. 

maktadır. zanç vergisinden, belediyelere ait 

Bu hal nazarı dikkate alınarak inşaat, buhar kazanları, motör ve 

bu yolların asfalte çevrilmesi te. j inbiklerin ruhsatiye resimlerinden 
karrür etmiştir. muaf tutulmakta!dır. 

Beyoğlunı.la ~a'>ızc.ğacında otu
ı u11 16 yaşmda lb:-..ıhım, Dikilitaş. 

ta kiraladığı atla Mecidiyeköyün. 

de gezerken hayvanın ürkmeai ile 
düşmüş, başından ve kolıannc!an 

tehlikeli surette yaralanarak Bey
oğlu hastahanesine kaldırılmıştır. 
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Yugoslav gençleri 
yaptılar 

Fransız tefsirlerine flöre 

Alman diplomasisini~ 
Ankaradaki faaliyeti •• • 

numayış Paris, 23 (A.A.) - Siyasi ma. lunmasını istemek suretile. ~lıı: 
hafi! Almanyanın muhtelif mem- m:ıncvrasmm onune gcçınattit dl 

(Baş tarafı 1 incide) 
yan olunmakta ve Yugoslavlar 

Jiger devletlerin feci akibetinden 
ders almaya .davet olunmakta-dır. 

Venedik mülakatı 
Pariı, 24 - Vend:iikte halyan 

Hariciye nazırı ile Yugoslavya ha 
riciye naZJn arasında yapılan gö
rüşmeler dün bitmiştir. Yugos. 
lav hariciye nazın Be1grada dön
mii§tür. 

Yugoslav naibi Pol, mayısın 

ıkinci yansında resmen Romayı 

ziyaret edecektir. 
''Yugoslavya ile İtalya arasın

Jaki bağların kuvvetliliğini teba
rüz ettirmek için,, tertip olunan 
bu ziyaret Ciano • Markoviç mü
lakatında kararlaştırılrmştır. 

Resmi tebliğ 
V enedikte neP'olunan resmi te b
li,de şöyle denilmektedir: 

''Vcnedikte, 22 ve 23 nisan ta· 
rfhlerlnde Yugoslav.rn ve hal -
ya hnrlçi:re nazırları arasında 

) apılan konuşmalarda, komşu 

ve dost iki memleketi bugUnkU 
enternasyonal vaziyette Ye keza 
son Arnavutluk hfı.discleri dola 
yıslle nH\lcaclar ecleıı muhtelif 
meseleler tetkik olunmuştur. 

Du tetkik, İtalya ile Yogos _ 
lnvya aı asında mcvcut ınUnase 
betloı'in ne kadar snmimt oldu
ğunu bir kere daha teyit eyle -
miştir. Bu samimiyet ki, Adri -
yatlkte sulhU temin eyliyen ve 
iki tarafın karşılıklı menfaat -
lcrini temin eyllyon Delgrat 
paktındanberl bUtUn snhalardn 
ve her vccheden rcsanel bulmu~ 
ve kuvvetlenmiştir. 

Tunn hnvznsınd:- sulhün ida. 
mesi ve istikrar şartlarında IS· 

lalıı lı;ln siyasi sahada. olduğu 

kadar ekonomik sahada da ltal 
~·a ile Yugoslavya \•e keza Yu -
'~oslavya ile Almanya arasında 
itimatlı teşriki mesainin derin
lcşttrilmesl tekarrUr eylemiştir. 

Macnrifıtanla olan mUnaseba 
ta gelince, iki hariciye nazırı 

en son tcznhUrlcrden hasıl olan 
\•aziyeti tetkik etmişler ve bu _ 
nun Belgrad ve Budapeşte hU
kfımet1erl arasında faydalı bir 
anlayışa yol açmış olduğunu 

m<:'mnunlyetlc mUşabedc eyle • 
mişlerdir.,, 

Fransız ajansına göre 
Venedik mülakatı hakkında 

Havas ajansı şöyle diyor: 
"Her iki taraf mahfillinde de 

beyan olunduğuna göre, bundan 
iki sene evel Belgradda aktedilen 
İtalyan • Yugoslav anlaşmaları 
bütün kuvvetini muhafaza etmek· 
tedir ve iki memleketi de doğru. 
dan doğruya alakadar ccden umu. 
mi meseleler Uzerinde Yugoslav. 
ya ve İtalya hükumetlerinin aynı 
görüşte oldukları müşahede olun 
mu§fur. 

Eheırliyetle kaydedildiğine gö
re, iki komşu memleket arasında. 
ki münasebatın daima daha dost· 
ça inki~afının müsbet bir delili o. 
larak Yugoslavya naibi prens 
Paulun Mayısın ikinci yarısında 

Romayı resmen ziyaret etmesinin 
karnrlaıtınlmış olduğu zikredili. 

yor. 
ltalyanlar V enedik mi.ilakatın. 

dan bı.iyük bir memnuniyet duy
maktadır. İtalyan mahafilince be. 
yan olun:luğuna göre Yugoslavya 
kati olarak mihver sistemine ilti· 
hak etmektedir. 

Son İtalyan _ Macar konuşma. 
tarını tamamla>an İtalyan - Yu· 
gosl:ı ıy a konuşmaların:lan sonrn 
Belgra:l ile Budapeşt~ arasında 

bir yak nlık tesisi meselesine hal. 
!edilmiş nazariyle b:ıkılmaktadır. 

Macar Hariciye nazırı Kont 
Csakynin yakında Belgradı ziya
ret edece i söyleniyor. Bu ziyaret 
esnasında Macar • Yugoslav ade. 

i tecavüz paktı hazırl"nacaktır, 
h 1 p:ı.I m Mayı.. ron!anna .doğ 
i ,., n edilmesi muhtemddir. 

Bu paktın imzasını müteakip 
Yugoslavya antl1comintern paktı
na iltihak edecek ve Milletler Ce. 
miyetinden çekildiğini bildirecek
tir. 

Yugoslavya Macar ekalliyetle. 
rinin hukukuna katiyen riayet e. 
dileceği teminatını verecek ve Ma 
caristan da Yugoslavyadan her 
türlü talepten vazgeçecektir. Ro
ma bükQmeti uzun zamandanberi 
bu anlaşmayı kolaylaştırmaya sc. 

Gafenkonun Londrayı ziyareti 
münasebetile gazeteler Romanya _ 
nm sulh cephesinde oynıyacnğı rol 
le meşgul olmaktadır. 

Sund:ı.y Times diyor ki: 
"İngiltere hilkümctf, Romanyaya 

verdiği bir taraflı garantiyi karşı
lıklı bir yardım tııahhüdü şekline 

koymak fikrinde değildir. İngiltere. 
nin istediği Bulgaristnnın dn dahil 
olacağı bitaraf bir Balkan blokunun 
teşekkülüdür. Bu blok nzo.sı biribir-

bulunacaklardır. leketlcrden istemekte olduğu "iyi Itnlyanın. Belgracl ,·o Bil ti 
Blokun hiçbir ideolojik vazifesi komşu şahadetnameleri,, nin bil- peştede ve Alrııaııyanm AP~~ 

obnıyacaktır. 1 has~ ingi!tere il~ Fra~s~~~n "hbdey. da sarf etmekte oldukları ısa .. 
nelmılel bır emnıyet bırlıgı ı a- iye gelin<'e slyasi Fransız JJ> bl 

Gafenko ile ynpılnenk müzakere. sına matuf olan mesaisini müşkü. fili ltalva ile Almanyanııı 
!er keza, bir Polonya - P..omanya it. lata maruz bırakmayı istihdaf et. ' · •·~ 

· · d h" taraftan azasın1n en az • tifnkmın yeni vaziyet iızenn e ıs- mekte oldug· unu beyan ve fakat . 'Tun•ll 
lerı yani Romanya ve ~ "· sıl olacak tesiı lere de teşmil oluna. Alman manevrasının akamete tfJ)e., 

kt tan illerinde tesir icrn e .d 
ca ır.,, mahkfım bulundug-unu ilave et- ıısl r 

diğer tnraftan en kuvvet J•• 
Mezkur gazete, Romanya)'a iki mektedir. Bu mahafilin mütalea- ğrııu"' 

ııi TUrki)•eye kaTşı do •• ~ 
buçuk milyon ingiliz liralık bir ik. sına göre Alman teşebbüsleri, Sov J< 9 .. ı-

doğroya harekete geçıne 
11

.11 
razdn bulunulacağını da )a~mak - yetlerin iltizam ettikleri şekilde b iV' 

tile Balkan antantmı ın •a 
!erine kareı ) ardım tanhhüdünde tadır. Alma:ıyaya karşı ademi itimadı is. dil ... 
---------------------------- q'.;'·:ı.tmıya çalışmakta ol 

batla çalışıyordu. 
Macar - Yugoslavya anlaş _ 

ması İtalyanın hedeflerinde ilk 
merhaleyi le§kil eylemektedir. t. 
kinci merhale Macar - Yugos -
lav - Arnavutluk - Bulgar blo· 

tilzam eden taahhütler vasıtasile 

Geri. çag" ırılm iŞ olan bir kollektif miidafaa sisteminin rıııı beyan etmektedirler. ır 
Siyasi Fcarı:;ız mahaf\li. 111,, 

tcşekkiil etmesine mani olmağı de •" 

kunun teşkilidir. 
1 ngl. lterenı· n Berıı· n elçı·sı· istihdaf etmektedir. \'C7ln bu t~;PhbUslcrlnln al.,, met~ mnhl<ü.n olduğu nıUt ... 

Filvaki Almanyaya karşı itimat ,- ,. 
beyanında bulunulması böyle bir sındnclırlar. Zira Roman tf 

v az if esi baş m a hareket etti :;:~~~.~im;~:::ı~c ;:::::eı:,~ ::~:~:~~;:::~~~:,~~. ~:::,, Bu vaziyet böylece hasıl -olduk 
tan sonra Macaristan ve Roman 
ya da taleplerini daha emniyetle 
yapabilecektir. Bu hususta Po _ Londra, 24 (A.A.) - lngilte
polo di Romanın neşrettiği bir renin Bertin elçisi Neville Hen. 
makale çok manalıdır. derson, vazifesi başına gitmek ü-

Bu gar.ete, Yugoslnvyanın an. zere dün Berline hareket etmiş

tikornintem paktına yakında il _ tir. Mumaileyh, Çekoslavak buh
tihak edeceğini ihsas ederek di _ rarundan sonra 19 mar;tta Londra. 
yor ki: ya çağrılmış idi. Kendisinin ma. 

''Macaristan, Yugoslavya ile yıs bidayetine kadar ingilteredc 
münasebetlerini tesbit eyledik - kalacağı zannediliyordu. 
ten sonra Romanyaya karşı da. Lorıdranın Alman mahfellerin-
ha emniyetle bakabilir •. , de söylendiğine göre Henderson 

Fransız gazeteleri~ göre I Berline vazifesinin başına avdet 
Fransız gazeteleri umumiyetle ettikten sonra hafta içinde Al

Venedilrte Yugoslavyanın bir oyu_ I manyanm Londra elçisi Von DL 
na uğradığı mütaleasındadırlar. rekcn ıde Londraya dönecektir. 

"Echo de Paris" §Öyle yazıyor: Hendersonun avdet edeceğinin 

mek suretiyle İngiltere tarafın • 
dan yapılan jest ve tecavüze karşı 
bir sistem teşkil suretiyle İngilte. 
renin bu m·.aka mukabele etmesi 
Hendersonun Londrada ikametini 
uzatması için mevcut sebepleri 
izale etmiştir. 

Bazı siyasi mahfellerde hakim 
olan kanaate göre, İngiltere hü
kumeti her ne kadar silahlanma-
yı tacil ve taarruza karşı bir cep. 
he teşkil etmek suretile her tür. 
lü yeni tecavüzü akamete uğrat -
mak hususunda sarfettigi gayret· 
lere devam etmcğe azmetmi§ ise
de Almanyaya korkutma usulü 
yerine müzakere usulünü tercih 
imkanını vermek üzere bir yatış. 
ma ve sükunet jesti yapmağı mu. 
vafık görmüştür. 

İngiltere daha şimdiden küçük altında bııtum!lakta oldukl• ,1 
dan bu iki mc.nlekct tızerl" devletlerin girişemiyecekleri ve •" 

girişseler bile maruz bulundukla- tesir icrnc:ı çolt m1iıı1'Ul olae,ıf 
rı tehlikeyi daha ziyade arttıracak tır 'e Ankara He :rsı ı!JJ>~ 
olan herhangi bir taahhüdü onlar. olan terakkinin d 0 rc • 'fJ ~l 
dan istemiyerek Rusyadan Avru. ynnın TUrkiyedc nıuvaffaı,, 

· ··d f h ln", .. 1 ı'htimalini se'bctrnr1' panın nıı:amını mu a aa ususun- ... ., 
da kendilerile mesai birliğinde bu- clir. ./ 
~~~--~~____.:~~~---~~~~~----~ 

Süvarilerimizill 
muvaffakıyeti 

"Yugoslavyada zemini hnzrr~a- geçen cumartesi günü tafsilat ve. 
mak vazifesi 1talyaya vcrilmigtir. j rilmeden Almanya hariciye neza
Hattıl merkezi Roma olmak üzere retine bildirildiği ôğrenilmiştir. 
yeni bir Balkan antantı da mevzu-! Emin bir menbadan bildirlldiği
bahs olmaktadır. Ancak bu, henUz ne göre, İngiliz sefirinin avdetine 
mevsimsiz gibi gözüküyor.,, !siyasi bir mana vermek doğru ide. Bu sabahki gazeteler, Çember· 

''Figaro,. liiyoı- 1'.l: jiJ.dil'. laynın Avam Kamarasında Ncvil-
"İtalyan hb~me l - J10nradan da Sadec z ı ı '\~,........'"'""-""'' c-nae u ne c ne-meo. 

Berlln hilkümeti. blltün gayr.ctlcrL Ieycceği nutuktan evvel mumni. ni mukarrer olan zamandan evvel 
ni Yugoslavya Uzerlnde teksif et- leyhin Berlinde bulunması miina- ve belki de hususi talimat ile Ber. 
mi§ bulunuyor. Ancak §Unu unut - sip görülmü1tür. line avdet etmiş olması hakkında 
mamak li.zımdır ki, ltalya Arnavut- Çekoslovakyanın ilhakını pro- izahat verip vcrmiycceğini suale 
luğa taarruz etmeden birkaç gün testo etmek üzere sefirini geri çek şayan görmektedirler. 
ewcl Belgrad bükümetine kat'i te., 

a.-- Ba~tarah 1 incide vad Kula ve dördüncülüğü d~ ~ 
lon'-·a 1 c.tonya Portc>kiz ve Ro- Öncü kazanmıştır. Dört sli\ ·~ 

:iL~~ i~~~l~~~~;r: Beş kişilik bir aile yedikleri "' , e1"'. 
mnny ... :!ır. de parkuru hat~ı~ ol.arak ~· ,. 

Dün ".ıpılan 2~ Nisan (Piycr saniye farkla bıtinnL5lerdır. 
J • b 

Goly<ı) m.ikfıfatı mUsabakasında ise ellerimizin bu mu\•affakıyctı 'iıl_ 

siyetleri Arnavutluğa yapılan tanr- tavuktan zehı'rlenerek ruzun arifesinde göy le diyorlardı: 
"Çirkin bir tarzda aldatıldık.,, 

Türk ,.;ihrari1eri bli) ük bir muvaffa- tczahUrata vesile olmuştur. ~ 
kıyct g-~i!;:ermiş, birinciden dördUn- Gotye m~k~fa:ı m.~rns~mle it;I. 
cilye !:adar olan dcı eceleri almış. mıza vcrilmıştir. Suvan ek ~ 
tardır. bu muvaffakıyeti ecnebi ma ;/ Bu şerait albnda Venedl1' ve h t h k ldırıldı 

!:~~::c: ~:~~::kşü:::::~~ı: )~ı:~: as a an eye a BirinC:ıiği Saim Pulatkan, ikinci- ve diğer biniciler üzerinde b 

dir. Her ne olursa olsun bir harb Binbir direkte bir zehirlenme şında Fatma isminde de bir kız 
liği Cevad Gürkan, üçUoclilüğil Ce- bir intiba basıl etmiştir. ..../ 

çıkarsa, muhakkak olan bir şey var-

1 

hadisesi olmuş beş kişilik bir aile 
sa o da Sırb ordu.su Fransa ve Fran- yedikleri tavuktan zehirlenerek 
sız ordusu da Sırb ordusuna knl'§ı 

1 
W\ygm bir halde hastahaneye kal. 

yllriltillemlyecektir. Öyle beşeri ha dırılmışlardır. 
kikatler vardır ki, tehlike anında ı Binbirdirekte Terzihane soka
en iyi tertib edilmi11 diplomatik o. ğında oturan Kadri ve kansı 

y~nları bir .. s.~man parçası gtbi s~- l ~eterin: se'ki~ yaşların-la .. H üse. 
pUrür ve goturUr. lşte mihver dev· yın ismınde bır erkek ve dort ya
letleri bu hakikate karşı gelmek i-
çin uğraşıyorlar.,, 

Macar Nazırlarının Berlin Nevvork sergi sinde 
ziyareti 

di:~::1~;~~~~ !:c~~·-~~gosı;e::: bir yangın 
lqmasından Yugoslavya hariciye "Ateşe mukavemet 
nazırı Markoviçin ve Macar harici
ye nazırı Osaky'nln 25 ve 28 nisan 
tarihlerinde Berline icra cdecckle. 

eden cam,, paviyonu 
yandı 

rl zi) arctlerden sonra bu yolda atı- Ncvyork, 24 (A. A.) - BeyneL 
lacak knt'i adımdan bahsetmesine milel Nevyork sercisindcki "Ateşe 
büyUk bir mana ve ehemmiyet at • I mukavemet eden cam,. pavyonu bir 
!etmektedir. yangın n liccsinde harab olmuştur. 

Yugoslav ve Macar hariciye na - üç itfaiye neferi )nrıılnnmıştır. Za
zırlannm Be.rlinden avdetlerini mU rar ve ziyan ıoo.roo dolar olarak 
tenkip yckdiğerine millıikJ olmaları 1 tahmin edilmektedir 
muhtemeldir. • 

Romanya Hariciye Nazırı 
Londrada 

Londra, 24 - Romanya hariciye 
nazın Gafenko diln Londraya v~sıl 
olmuş, is tas~ onda İngiliz hariciye 

Macar Slovak 
gerg~nliği 

nazırı Lord Hali!ake, Türkiye ve Bratislava, 23 (A. A.) - Maca-
Polonya büyük elçilcrile Romanya r;stanla Slovakya arasında gergin 
elçisi, Yugoslavya maslahatgüzarı lik yeniden artmıştır. 
ve Romanya elçiliği erkanı tarafın. Macar kıtaatı, Slovak - Mnca 
dan karşılanmıgtır. muahcdeı1ile tc.,bit edilen ilç kilo • 

Romanya nazırı Fransadan ge - metrf' derinlikte!:! b!tnraf hudut 
""rken Rornnnyanın Paris f'lçlsi Ta.. 1 mıntak:' ına giıi<'r k 131 tncr \'İ te
tareısko ile UZUll mUddet sörüıımüş-

1 
yl iıJ:;al l'tlnİ.şll'rdir ve Slo\·ak hu. 

tUr. duduna 1500 metre ynkla'.lmı .. lnrchr. 

çocukları vardır. Dün akşam mi. 
safir olarak gelen Yeterin karde
şi ile beraber sofraya oturan aile 
efradı yemeklerini yemişler ve yat 
mışlardır. Yalnız bunlardan Kad. 
ri sinemaya gitmiş ve gece eve 
döndüğü zaman kapıdan içeri gı
rer girmez üzerine bir fenalık ge. 

Bir eve taarruz hadisesi 
Dün nöbetçi olan asliye ikinci 

ceza mahkemesi bir eve taarruz ve 
sarlıoc;luk cümıUmc~huduna bak
mıştır. 

!erek düşmüştür. Bir müddet Şııılide. sobacılık ed:-n Salih is
sonra diğer dört ki~i de ayni va· ı mınde bır genç C\•vclkı gcce a~a

wakıllı kafayı çekmiş ve kendınl 
ziyette hastalanmışlardır. Etraf. . d 1 h ld k . L.Jr.1ıyece.1< erece< e snr oş o u -
tan yeti§en komşular zchırlenen 'dd' .. k kt o''te tar. sonra ı ıaya goreı so a n -
aile efradını hastahaneye kaldırt- kıııe berikine sataşmağa başlnrnış-
mışlardır. Hadisenin, Yeterin trr. 
Sirkecide bir otelde çalışan anne. Hu sırada sokak ortasında Bati· 

si tarafından gönderilen bir ta· ce i.cıminde bir kadını da sarkıntılık 
vuktan ileri geldiği anlaşılmııtır. rccrck dö~dükten sonra Nişanta -

Hastaların vaziyetleri tehlikeli- "ında Mcşrl'tiyet mahallesine gelmi~ 
dir. Polis tahkikata başlamıştır. ,.e evvelce tanıdığı Kadriye i~min 

de birinin C'vinc taarruz rıtmiştlr. 

lar1a Osman isıninde g<:'nce 
dıktan ve evin içinde birçok et 
kırıp döktükten sonra çıkıp gi 
tir. 

Polise yapılan şikayet 

ynknlnnan Salih dün akşaın a 
ve tesllm rdilmiştir. . ~ 

Mahkemede yaptıklarından 
ri olmadıj:;"lnı söyliyen suçlu s 
tutacağını bildirmiş, bunun U 
'cendisi te,·kif edilerl'k ınıı.?ı 
26 nisana bırakılmıştır. ~ _______ __../ 

Ticaret filomuzu' 
arn1ası ., 

( Baştrıraf ı 1 i"C' 
arı \'apurlarının bacalarıııd:.ı!l 
iml::cakt ır. 

Ruzveltin geçirdiği 
kaza 

Salih bağırıp çağırmasma rağmen 
kapının açılmadığını görünce kız· 

mış ve dayandığı gibi kırarak içeri 
girmiştir. Gece yarısını gcc;miş blı E ki Seyri<:e{ain annn ı t , 

vakitte gilrültii il~ yataklarından 'ıarpten C\ \·el yaprlmı~ olan bt 
Vn§ington, 24 (A.A.) - Reisi- 11ilcl bir müsabakada bütiin d 

cumhur Ruzvelt, Virginicden oğ. fırlıyan e"· halkı Salibi evden dışa- ..... 1' 
n atmak ictcmiıl!er, fakat Salih ınnaları aracında ikincilıgı 

hına yaptığı hususi bir ziyaretten d 

d
.. ,. V . t . a da Kadriye ve Naciye ismindeki kadın. :nı$ çol: zarif bir armar ı~ / 
oner,;en asıng on cıv nn _...,,,,.... 

... ki b' 1 -~ oir kö~eyı döner~en az a sın ır o·· h d ·ı . -4~ 

-

unyamn en me~ ur anı perı er'••M••-~ 
otomobil kazasına uğruyordu. 111••• C .,, 

Reisicumhurun otomobili kar- t-RED ASTAIR • GINGER RQGERS'I 
·•l:ıştığı otomobilden §i:ldetll bi en son ve en miikcmmel ~ahescr• eri: 

UÇAN VALSLER fren sayesinde bir kaç santimetre 
mesafede durabilmiştir. Karşıki c 
tomobil biitün hıziy1a gelmiş ve 
"lem ırhrın i arctler·n.... ra~men 

•urm"lmıı ve ı-enc büt:.n hı:::ylc 

( SHALL WE DANCE ) 

~eçmiş gitmiştir. 
Pek yakında L A L E Sincmasır.Ja 
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f ' /Mım Şef 19~ 1 

Varşovada 

Ok•ru No: ili ' Tak•im: Scn;yc } 1 A~!:~.!~~~~d:um_
1 

CUlt.rımıza dnğyta<-ağımız ı\1ükifatlarm kıymeti 800 lir:ı) ı ~ t hurrelsimiz lnönü, rcfıı.katlerin-
160 lira &Şktndır. l ! d~ lfa5' el.il Refik Sa) dam, Da-
l'e koı kırnıetinde bir radyo, lı."ristal büfe takımlan, kıymetli cc:-b 1 hiliyc \'elıi!i I•aik {)ztrak, ll:ıri.f 
ille)( sa~aatleri, .musa.mbalar, elbiselikler, istenilen esyayı alabil- l ciye ,.ekili ~ükrü Ssr.ıcoğlu oı- 1ı far ahlyetinı \"eren 20, 15, 10 lira ~hl para kıymetinde kart- 1 dui'u hnldt> dün 19 l\layıs tad-

1 
'llluhteUf ev eşyası 'e salre. ~ İ ~·om unu şer<'flcmlirmb;lcr 'el 

~ l '\nkara Deınlrsporia Jzmlr Atcş-ı1 
~--------------------- spor anı.s•nd:ıki futbol mü nb:ı. 

-
bozmak 

mihveri için de 
hatadır 

! kasını "'eyretmislc.rdir. 

1 
!Uilli Şef müsabaka), onunaf 

kadar takip bu:rummslardır. ıJ . i 

ı 
nünü geli~ \e gidi,tife alkı,Şlan-ı 
mıslardır. 

~~--~~--~~~~--~-

Bir dans saf onunda 
yangın 

:M:ount - Vcron, (Amerikada, OhL 
oda) 4 A. A. - Evvelki gece bir 

1 

dans salonunda bir ynngın çıkmış 
y H MUHiTTiN DALKILIÇ ve görülmemiş bir süratle etrafa )·a 

Söylediği bir nutukta dedi ki : 
Sulh zamanında olduğu gibi 

Harpte de Fransa 
Lehistar1la beraberdir 

Varşova, 23 (A.A.) - Fransız " De Monzie.. nin istasyona 
Nafıa nazırı Anatole de Mon-1 müvasal.itz esnasında bir ihtiram 
zie ile birlikte Fransız Nafıa ne. müfrezesi selam resmini ifa etmiş 

1 

zareti şimendiferler ve münaka.1 ve muzika Fransız milli marşını 
Iat müdürü ''Clau.don,, Fran. 1 çalmıştır. 
sız - Leh şimendifer şirketi ad. d'! Monzienin seyahatinin hitamı 
ministratörü Dautzy ve nazı - ~ doıayısiyle verilen ziyafette bir 
rın kalemi mahsusundan iki zat nutuk söyliyen Fransız nazırı de. 
gelmişlerdir. mıştır ki: 

Monzie Va r ş o v a istasyo. " Polonyaya ne tavsiyeleroe 
nunda münakalat nazırı Ul- bulunmak ne ıde tahrikat yapmak 
rych, nazırlardan Arciszevski, ~için gelmedim. Pransa ile Polonya 
hariciye nazır,mın bir mümessili, a -rasında anlaşmazı k çıkarmak 
münakalat nezareti müsteşan için ne kadar çalışırlarsa çalışsın-
p· k" F r· .j ıasec 1 ve ransız se ırı lar ve her ne olul'$a olsun, sulh za 
Noel tarafından karşı~anmı~tır. .. manında ~lduğu gibi harp zama. 

Fransız nazırının zıyaretı mu- nıncfa da Fransanm burada bulun 
nasebetiyle Varşova istasyonu 

Fransız ve Leh bayraklarile mü.. 
duğunu ve yarın da yine burada 
bulunacağını söylemek için gel. 20 lnc· azan : · yılarak panik çıkarmıştır. Birçok 

tatUrku 
1 asrın en büyük dehası A- h.ıyat unsuru veren devletlerdır. kimseler ayak altında kalmış, bazı kemmel bir surette donatılmış idi. 

~k n beveriyete bıraktığı en bü~ Bunları Berlin - Roma. mihverin kimseler de pencereden atlamışlar - ---------------------------
dim., 

.1\tıta:~rl~rinden biri de (Balkan tam bir emniyetten çevirecek poli- dır. Pencereden atlı.}anlann bacak- Eski lngiliz başvekilinin nutku : 
Zira hu\~:e (S~adabad pakb) dır. tikr. darbeleri evvcl:l Alman.raya lan kırılmıştır. 30 dan fazla yaralı H k d • 
<>lan d 1 terkib, Yalnız ona dahil \'Urulmuıı olmak lazımgelir. \'e bir ölli vardır. arp ç 1 arsa m e en 1 
lleı bire: etlerin emniyetini rasyo. Binaenaleyh Berlin - Roma mih Evlenen iki sinema -
'isteın ale koyan en mükemmel bir verinin kendi hayat yollarını bom-

::_ ~a~:::Üka.lnuyor; onları ay- bardıman etmesi S~rf birb n~fuz b\:C artisti yet mahvolacaktır 
"'<lldo de . n.}a sulh mu\•azene- hakimiyet ihtirasın aıı U!Ji(ll ır Holivud, 24 (A. A.) _ Sinema 
~ordu. bır cleınan haline geliri- fey değilse, Balkan Antantını boz- artisti Tyrone Poverle Fransız yıl F k N ·ı·k t d 

A.tatUrk r.oadan yapılabilecek herhangi an. dızı Annalıella dün e\·lenmişlerdir. a at azı 1 ' aaınmüm e erse 
• Balkan Antantında ak. Jaşmalar da mutlaka Antantı boz-

larr.\t ::;.ı ... ı. .. ,ı n.,Hnır1o l' ..... ıl' ... _ fl"llq olmak gayesile hareket etınck Pervanes"ı · 1 meden"ıyet"ın mahuı gene muhakkaktır 
'l'ilrkJyey· devletlerin emniyetine gibi bir hatası saşıJacak ve rar:; o 1 r. ,, a n '-~.~-·~- , 
ltatte b 

1 10ıneı '-"apmakla, haki- tıel olmr~·an bir si\.•aset olarak e- T · • 1l "k• " ,, Va p Ur orontı, (Kanada) 23 (A. A.}' ._ diği rejiırü 4ı:abul etmekte 'Serbesttir. 
dun.Yanın 1 1 grupun emniyetini lakki olunmaya layıktır. Şu var ki Eski başvekil lord Bald\ in, bura ü- Bu onun kendi bileceği bir şeydir. 
~eline ebedi bir sulh mihveri ü- 1'ürkiye, Balkanlarda herhangi bir Başlarafı 1 incidf niversitesindc dün akşam söylediği Fakat bu rejim başkalarına da ceb. 
hil'lrıct oturtnıak gibi bir hakikate değişikliğin kendi durumuna esas yer ve Büyükderedcn kalk'lntŞ, iskc· bir nutukta demiştir ki: 
Zıra ctınekteydi. itibariyle bir halci \'eremiyeceği L lelere uğrı~ arak tatil gününü Boğa. "- Bir harb olursa medeniyet ren kabul ettirilmek istenildiği tak

dirde bu, bütiln hür insanlan ala-tıırııız r.~~a.ttirk g<>çici ve istik- !;in, başkalarının bu hatasından hiç ziçi köylerinde geçiren lstanbullu. belki mah\'olacaktır. Fakat nazilik 
~alarak ıtıka ihtirasları üstünde Hı suretle müteessir olmıyncakttr. !arla adamakıllı do'muştur. Bu su· menşei olnn memleketin hudutları kadar eder. Ve biz 1limdl biliyoruz 
l°İııde h dün:>a Politika muvazcncle. Knldı ki dostlukları düşmanlıklann· retle Bebek önlerine kadar gelen ,.?. haricine çıkn sa medeniyet muhak- ki, böyle bir ihtimal karşısında her 
~.olsun r d~: suretle değişme olur. dan daha tehlikeli devletler Balkan purun birdenbire biıyük bir sarsı~.tı kak mahvolacaktır. Her millet l<ıte- şeye hazır bulunuyoruz .. , 
"'1.1 l'llrııt' unyanın en tnbü garan- Antantı ayannda bir emniyet ma·ı- geçirmesi yolcuları tela~ dücıürm~ 
raıcıa... akalarının cihan harbi mih zumesi asla mevdana .,.etircrnezlrr. b" 1 ., ol J b \·e ıraz sonra \"apur pen·anesinin 
fe~i llek ~~ağını, bu ebedi müteari- ç k b kırıldığı anla~ıinu~tır. Bu haber ü. 
dı:. Ve ~-zcl kavramış bulunuyor-

1 QC U a yr a m 1 zerine rokular arasında bulunan 
l'ııı v böylece Türkiye boğazla. . . 

e "'b d • (Ba ·ta•afı 2 , J ) kadın ve çocukları bü:ıbütün teHi$ ~... " e i \"" '-"e ... h.ki . ş ıt.cı c _ 
~ıb· ... J gune a mı ve . . al k , · l ki 
hır 1 olınnk hava· til d tl k nın bayram hakkmdakı du\'gula., mış ·apuın ıse su arla "Ürü· en. 

cUı ,,.,ı~e e e mu a b"ld" . . b 1 h"l le"h an harbi m"h k b' nı ı ıren nufüıle merasime ııiha. mege a} ayan 'apuru sa ı e ~ar1 ı-
,, dU ı ra ı, maena. . . . -'· . . b 

'lh nyanın en t bii. ur b' yet 'erılmı~tır. ırmam..ıA ıçın ütün gayretini sar. 
ltı"h a gar:ın ı ır ş· . ~ b 1 B 

0 
1 "Verini teşkil eder. ışlı.:le elmege a. ,ımı tır. u sırada bü· 

~e b:;
1
reecae ki, mesela, Türkiye- Bunlar~an başka ;:ıişli_ halkevinrlc ytik bir tesadüf ç::>k müessif bir kG 

•·ı 0 1 olm 1 d~ m ı t s b h 1 \azanm önUnü almıc: eh ardan erer. 

Kaçakçılıkla 
kanununda 

mücadele 
tadilat 

Memlekete gümrüksüz mal getirmeğe 
teşebbüs edenlere bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası verilecek 
"'4 a 'l'. ıyan lir Yugoslavya, "' erasım o muş ur. a a saa :1 ., ~ 

•ı..~a~kiyeye bağlı olan bir Yugo- l l de civardaki bütün i:kmektep mekte olan diğer bır şirket vapuru Hüi fımet kaçakçılığın men ve rırı gizli yerlerinden veya ya.'3tılı:, 
ltıı\"\retı· n eınni:yet cıhetile daha tc.lebeleri halkevi önundc topla''l. kazazede 52 numamnm imdadıra takibine dair 1918 sayıh kanunun >ıgan ve şiltelerin için,den çıkarı-
lfa.~ olaınaz. nu)ardır. htiklfıl ınarşile lıa) ıyaıı '<o.:;mu~tur. \okular uzun uğca nıa· bazı maddelerini dcğişUreıı ve bu lan veyahut ayakkabılarına yerleş. 

de\ıleue ~t böyleyk~n ve Atatürk bu nıerasimde halkeYi reisi ta~afmdan ardan ~onra dii{"r 'ap"Jra na·~:e lil. ~mnunun bazı maddelerini kaldıran tirilmiş, vücutlarına sarılınııs ve sı. 
~alttıı ta:l'i~ Ctnniyet sistemini dün- bir nutuk süylcr.miş \e talebe f'ı ni;?]er 'e :;~numara da red~ğe alı·! bir proje hazırlıyarak Büyük Millet kıştmlmış olarak bulunan resim ve
llat et~ı bir sulh mihverine isti. tarafından şiirler okunmuştur. ~1?. 1ara1. Be!J k iskele ine yanaştırı1• ~Ieclisine vermiştir. ya inhisara tabi eşya müsadere e-
«la gelirın ek gibi bir şaheser vücu. l"d~;m bittikten sonra Be}oğlu H r.I!?tır. Projenin koyduğu yeni esaslar dilmekle beraber bunıı yapan yol-
d~letı i§ken, her nedense, bazı ~i:,l: halkev eri fakir talebelere el Deniz ticareti müdürlüğü ha sunlardır: cular hakkında ayrıen ceza hüküm. 
ıı er bilh l 1 l · k b l ıa, ltend· assa Balkan Antantı- t'.seler tevzi etıni~lerdir. I3eyoglt ... c ta ı \1 atına ~ş ~mı~tır. Kap Arama sırasında kaçakçılık suçu- !eri tatbik olunacaktır. 
ıı~tiyı ilerine karşı bir barikad hı:lke\ i köydili.ık ı;ubesinden bir he an \ apur pen anesının bır şaman. ııun iıılendiğini gösteren ve va bu su. Hakikate aykırı beyanname ver. 
la"drr ~ bakınaktan kurtulamamış ~·et de Kilyos kö;·leı ine bir gcziı.tı Jıra zincirıne ta! ... ılarak 1 ırıldı~ ·n çun ispatma yarıyacak olan ev. mekle veya herhangi bir hile veya 
1ddf.lÜe albuki (Balkan Antantr), f<ıparak koy çocuklarına giyet:d. öylcmektedir. \ "apur tamir için ! 1a rak bulunursa sahibinin huzur!} le suüstimal ile muamelesi yaptrrıla-

..\\ıtııpa tnuvazeneye muhtaç: olan \·e yiyecek e:ıyalar dağıtmış \e ha<= ıcc almmı~tır. bir zarfa konarak mühürlenecek, 1 rak eksik resim ve \'ergi verilmek 
lt~dan nın kaidesinde, politik ba- talara ilaçlar götürmüştür. ı . . -:-- aromayı yapan kimselerce alınarak veyahut vergi \'e res.imleıi verilmek 
I! ~enı b" Son derece mtikeınmel ve Çocuk Esirgeme KurumJ •• un Di I ;ül ... karde~lerıne bır hıtabcde bulun zabıt varakasının aslı ile birlikte sizin verilmiş ve muamelesi yaptı-
l:öı-..... ır llluvıı.zene bilyası rolu"nu" tahkikat '- npanlara verilecektir. nlmı~. resim ve \'ergi,·e tAbi olduguw • .,.tıltte • \'anyolundaki merkezinde de s:ıat -:nuştur. " " 
tloa"'~• ~dl. Bu bil"a kırıldıg-ı gün Ç k b 1 Kaçakçrlık tnhkikatını y~ıpanlar halde muafiyete mbi mal gibi gös-
1,.. """1Yle ,, 1 " 15 de küçüklere büyük bir çay ziya. ocu · a osu 
•Ilı d ~. •,,anız muayyen taraflar . ı tarafından sahibinin huzuriyle bu terilmek suretiyle memlekete eeya 

11 cırı1, b" .. feti \"erilmiştir. Zıyaft:t çok ne,,, •iı Şişli halken tarafından dün gece _,. k d 1 k 
"si iç" • Utun Avrupa mu,·aze • .. .. . . . . ~ . . zau en ısa znmaıı a açı nen ve !!oktuklr.rı anlaşılanlar hakkında bir 
~~ "'Ilı bır hııtn işlcnmicı olacaktır olmuş \e yarının_ buyuklerı bır .. aç faksımdckı Dagcılık kl~b~ s~lonıııı tetkik edilecektir. Suç ın işlendiğini yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
~ • J.Urki. " . saat eğlenmişlerdır. ~la bir çocuk balo"u \ert!ınıştır. B:ı. 1 "'o"'stn n 1 1 . b t al.kan d ~e)e istinnt etmiycn . . . . .. b d'dl ere suçun ıs a ına yarı - \'erilceektir. 
l~l!l!ı.t b· cvletıcrinm emniyetleri te l\lerasıme ılkmektep talebelerm· !oya ıştırak eden yuzlerce ym·ru ~e~ yanlar ayrılarak tahkikat kağıtla - Bundan başka vergi ve resimleri 
: !'i Rib/r surette asgariye düı.ıecek: den müteşekkil bir koronun :)O:-:.! vakte kadar cglcnınişler \'e dansct. riylc birlikte cumhuriyet müddeiu- verilmiycn eııyanm o yerdeki resim 
aı,~hin herhangi bir grup leh veya diği istiklal marşile ba~lanmı-:, aı. ' :nic;lerdir. mumiliğine ve askerliğe ait olan ev. lenmiş piyasa değerinin iki misli 
~~lkaııı:rı de~İ§ccek muvazenes:zlik kasından çocuk esirgeme kurum.1 Dun Eminönü halke\ i salonların rak da en yakın amire gönderile • ve eksik vergi vo resim verilerek 
ı Ccph . lllUthiş bir politika har- kaza kolu başkanı Ihsan Samı ,,,:, ,la da küçlık re ~amlann escrlerın. cı>ktir. Zabıt muamelesine karı;ıı a- ı geçinne hallerinde bu ek.c;ikliğin 

t ~lton:~alinc getirecektir. nutuk :söylemiştir. den mürekkep bir re,im sergisi açıi· lftkalılarca ceza muhakemeleri usu- ı beş nı.isli para cezasına lıükmoluna. 
· ha hU~Uk . bakımdansa bundan ~utuktan sonra Selim Sırrı Tar. mıştır.B~yram muna,ebetile 58 ııtı ili kanununda yazılı sebeb ve usul cakhr. Bu hareketlere i~tirak eden 
Zıta hır hata işlenemez. canın küçüklere gönderdiği "\·at~ı.1 ılkmektcpteki çoculı:ları l,oruma ku dairesinde vazifeli merciler nczdin _ j memurlar hakkında verilecek ceza 

ı.""e1t t~tek Balkan Antantı ve se\'gisi .. hakkındaki mektubu okun. rumu da Z. Burnu \'C Kazlıçeşme- de itiraz olunabilecektir. bir kat arttırılacaktır. Kaçakçılık 
.. lıassa a~da.bat paktı devletleri • rr.uştur. Küçükler bu mektuptan deki sanayi müe~seselerinin yardı. Ancak arama sonunda gümrUk • suçları hakkında Türk ceza kanu -
ıo.~d~· b~ •1ki terkibin büyük dost. çok memnun olarak Selim Sım Ta• mile 65 yanuya elbic:c Ye ayakka. ten kacırma maksadile sandrk ba... nundaki zaman müruru hükümleri 

i nı 11 olan Almanyanrn, ip- cana teşekkür telgrafı çekilme ine bı dağıtmı~tır. l\lüess~se ayni za· vul, çanta ve bunlara benzer 'eşya 1 
cereyan edecektir. Projenin yalnız 

a lnl akddclerini temin cdcccıt karar 'ermi~lerdir. manda birçok mektep tale:.>elcri ne kaplarında gizli tertipler yap tırıl - 1 müsadereyi emrettiği ve başka bir 
' . e eler I 1 . 1 k ' . k ı Ult ıı-. ıne sahıb olmadıkça, Bundan sonra tan bul kız ısesı ıugün sıca yeme.\: \ e yı~ ece· \'Cr mış yerl('rden veya üstünde veya ceza tayin etmediği yerlerde müsa-

tıa\·" J ıınp ve gıda krlzinP son sınıf talebc::inden Mec:ude ku· mektedir. bagajlarında bulundurduğu eşyala. - d<>rc edilecek gümrük resm1ne tabi 

* Bir.kaç gündenberi §Chrimizde 
bulunan Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel dlin akşam Ankaraya don
müştlir. 

* Şehircilik mütehassısı Prost bu 
günlerde şehrimize gelecek ve ilk 
olarak Eminönü meydanının tanzi. 
mi işiyle meşgul olacaktır. 

* Gümrükler umum müdürü Malı 
mut Nedim dün akşam Ankara:, a 
gitmiştir. 

* Unkapanında Ayazma cadde. 
sinde oturan 54 Ya§ında lıaınal 
Mehmet Emin oğlu Osman limanda 
bir ma\·nadan saç levha ta§ırken 

ambara düşmüş ve yüzünden yarn
larunışlır. 

* Köprü iskelelerinde hamallık 
eden Zeynel dUn üzerine fenalık 

gelerek yere dllşmüg ve ayıltılanıa
dığmdan Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

* Ercnköyünde oturan Nuıi oğlu 
Mehmet ile Ömer oğlu Mehmet bi. 
lardo oynarken kavga etmişler, L 
kisi de biribirlerini sustalı çakı ile 
yaralamışlardır. 

* Bcşilı:taşta Zinclrlilı:uyuda otu
ran seyyar satıcı Tahsin, Bcşikta§
ta Cumartesi pazarında hile!i tera... 
z.iyle sebze satarken yakalanmış, 
adljyeye verilmiştir. 

* Limandaki bir Amerikan va. 
purundan eşya almakta olan Deniz 
bankın 515 numaralı mavnasmın 
reisi Mehmet Aydın vinçten kurtu
lan bir sandığın baeaklanna dıiş
meslle yaralanmıştır. 

* Unkapanında köprü inşaatında 
çalışan amelelerden Mustafa bir 
dubanın üzerinde tahta taşırken de 
nize düşmüş, baygın bir halde kur_ 
tarılarak hastaneye kaldınlmUJtır. 

* 2701 numaralı vatman Demirin 
idaresindeki 4 numaralı tramvay a. 
rabası Taksimde Selim Parlatanın 

otomobiline çarparak hasara uğrat
mıştır. 

DIŞARDA: 

* Kopenhagda iyi ma10mat alan 
mahafilde beyan olunduğuna göre 
anayasanın değiştirilmesi hakkında 
yapılacak plebisite Alman partisi, 
bu itin mUnhasıran Danimarkalıları 
alakadar ettiğini beyan ederek i~ti
rak e) lememcyi kararlaştırmıştır. 

* Filistin makamatı, kaçak mu.. 
haeirlerin girmesi:ıe mini olmak L 
çin şiddetli tedbirler almıştır. 

* Amcriknn efkarı uınunıiy<'f!i 
enstitüsünün neşrettiği bir intatis
tiğe göre, Amerika halkının yüzde 
73 ti Ruzvelün mesajında teklif et
tiği enternasyonal konferanslara 
müzahirdir. 

eşya ancak vakanın ~lendiği sırada 
müsadere edilebilecektir. 

Gümrük \'e inhisar idarelerine ve 
ya bunların bulunmadığı ycrlerler
de malmcmurlarına teslim olunan 
\"eya bu idarelerce ele geçirilen ka_ 
çak eışya, ilet ve taşıma vasıtaları 
müsaderesi kararı kntilcştikten 

sonra bunlara düşen her türlü ver
gi ve resimleri müşterisine ait ol -
mak şartiyle \'e mezat usuliyle sah-
1 ıcaktır. 

Fertlerin yurda sokması, yurd L 
ç!nde kullanması veya yurddan çı

karması yasak olan eşya, hususi 
karunlannda nereye verileceği hak 
~mda sarahat varsa oraya, böyle 
bir sarahat bulunmıyan hallerde a
lakalı veya tnilnssebetli devlet dai
re ve mUesseselerine ve inhisara 1t. 
lii eşya inhi'3ar idaresine verilecek
tir. 
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Danzlgfeki clüelloda yaralanan nazi 
§C/i Focrstcr 

Bundan birkaç sene evveline ka
dar, sempatisi daha fazla sosyaliz. 
me doğru kaçan Danziglilerin bu 
temayülünü Naziler değiştirmiş bu
lunuyor. 

Ruzveltin mesajında mevzubahs 
olan ve Amerikanın alakadar oldu_ 
ğu serbest devletler arasında Dan
zıgın ayrıca mevzubahs olmayışı 

Danziglilcrin hiç de hoşuna gitme -
miştir. Bundan istifade eden Nazi.. 
ler hemen propagandalarını yap • 
mışlardır. Almanca .llarak verilen 
radyo habcrlerile şehre yayıldığı • 
mn ertesi günü Danzigliler arasın
da şu sözler dolaşmağa başladı: 

"Ruzvelt, ateııin üzerine yeniden 
yağ attr.,. 

1-1 ABE R - Akşam PostaH 

20.000 üniformalı Nazi tarafı ndan 

Danzig şehrinin 
işgal provası! 

Danzigdeki iki nazi şefi 
nş~aa 

etmişler; biri ya·ralanmış ! 

Almanyada rejimin en mükemmel 
\ e en kudretli silahı olan bu pro. 
paganda, daha evvel de 15 Mart 
ta Hahanın kendiliğinden Alınan -ı Ilududa doğru çıkan Polonya askerleri 
yayı ziyarete gittiğine Almanları ._.... 
kandırmamış mıydı? . senelik anlaşmayı, yirmi seneye çı- şehir üstüne doğru yürüyeceğine e. makla meramlarına nan olmayı is. 
Hahanın kendi kendine gidlp AL karmayı teklif etmektedir. min bulunmaktadır. temektedirler. 

Tabii böyle bir anlaşma yapmak !ş kendisine kalınca Greizer bir 
için her iki tarafın bazı fedakarlık. trene atlayıp Berline gitmlş ve 

man himayesini istemiş olduğuna 

Danzigdcki Almanları inandırmış o
Göbbela'e vaziyeti anlatmrştır. Va -
ziyeti öğrenen G'ôboels ,bu arelCe'f:"" 

larda bulunması llzımdır. Bizim is-
tediğimiz şunlardır: Polonyanm an-

tikomintern pakta girmesi, Danzigin ten vazgeçilmesi emrini vermiştir. 

bize terkedilmesi, Bohumindeki AL Bundan vazgeçilmesi demek Dan 

lan bu propaganda, Danzigin Alman 

ekonomik sistemi içine alınmasını 

arzu etmekte olduğunu ileri sürme
ğe başladığı nncln, buradaki insan _ 
larııı çclıre::inde ademi memnuniyet man akalliyelinin tesbiti ve vaziyet- zigin ilhakından tamamiyle vazge-

lerinin düşünülmesi, ayni zamanda çilmesi demek değjldir. 
görünmeğe baı;lamr~tı. 

Rcich'm el~onomik sistemine da - da Polonya Pommeranyasından ge_ Ruzveltin nutkuna cevab vermek 
bil olmak demek, Danzige markın çecek bir serbest otomobil şosesi. l için 28 nisanda Rayhştağı içtimaa 

ginn""i ve döviz çıkarmanın da ya. 
sak edilmesi demekti. 

Alm:ın• ·aya ilhakı istemiş olan 
Danzi;;li Almanlar bu haberi işitin-
ce, iş men::ıatlcrinin vatanperver
lik hissine galebe çaldığını duydu. 
lar. Ve bütün qchreler asıldı. 

Moltkenin bu davetine Bekin ce- çağıran Hitıerin bu müddet içinde 
vahı pek kısa olmuştur: Danzig meselesini Almanya lehinde 

- Bu nazik da,,·ete icabet edemi- halledeceği kuvvetle zannedilmek _ 
yeeeğimden dolayı çok m.ütcessifim. tedir. 
Daha evvel Londra seyahatine çık_ Berlin mahafili, Berlinle Varşova 
maktayım. Esasen Almanyada yapı- arasında bu meseleyi halleder ma
lacak böyle bir mülakat çok mühim. hiyette mtizıı.kereler cereyan et _ 

Daha evvel, Dam:igin büyük Al - dir. Ondan hlikümetime bahsetmek mekte olduğunu pek açık bir suret-
meeburiyetindeyim: Bilahare bu te ihsas etmektedir. 

rnanyay:ı. ilhak edileceği günü tes'id 
etmek üzere gamalı haçlarla · süslü 
bayr:ı.kl:ır dikilmişti. Hatta Alınan. 
ya Memeli işgal edeceği günlerde bu 
bayrakların Alman evlerinin pen -
cerel:ırine nsılmasına ram:ık kalmı§

tı. 

Nazilerin Dcutschland gemisinin 
Memclden dönüşte, Danzigi ziyare. 
tini çok ümid ctmiıılcr, fakat onun 
sahile yakın değil, uzaktan geçliği
ni görünce büyük bir sukutu hayale 
uğramışlardır. 

Du i~iıı Nnzilerin tahmin ettiği şc 
kilde olm:ıyıı;; ınm sebebini şöycl an. 
tatıyorlar: 

Mart ayı ortalarında Ribbentrop, 
Ber!indeki Polonya sefirile konu -
şurken, :tipski) e : 

- Almanya ile Polonva arasında ' . 
yalnrz Bohumin, Danzig ve Polonya 

mesele hakkında tekrar görüşürüz. Dan 2jg'c'e v.niy d 
Sonra, sanki daha evvel konu - Danzigde Naziler 20.000 kişilik 

~ulan şeylerle münasebeti yokmuf; bir S. A. ve s. S. teşekkülleri yap. 
gibi şu sözleri de ilave etmiştir: mışlardır. Fakat bir hadise çıktığı 

- Ayrılmazdan evnl size _şunu zaman bu kuvvet çok daha yükse
haber vcrmeği unutmak istemem. lebilir. Çünkü Nazi Almanların hep 
Polonya 600.000 kişiyi silah altına si Almanyaya gidip askeri vazifele. 
almıştır. rini yapmışlardır. Silah ticaretinin 

!şte bu muhavereden sonra Molt- de serbest olduğu bu serbest 13chir-
ke Berline gitmiştir. de, icab ettiği vakit icab elliği ka. 

Bu haber D:ınzigde duyulduğu dar silfıh bulunacaktır. 
vakit Nazi muhitinde büyük bir Fakat bir darbci hükO.mcl y:ı.p -
hiddet uyandırmıştır. maklan vazgeçmiş olan Naziler şim 

di Polonyalılara karşı tazyikler yap 

Bu da Polonya dahilinde bulunan 
Alman ekalliyetlerine yapılan zu -

dir. 

Danzig nazi şefleri 
arasındaki düello 
Fransız gazetelerinde okuduğu -

muza göre, son işgal teşebbüsü ha_ 
discsinden sonra Foersterle Grei -
zer düello etmişlerdir. HiUerin Ber. 
!indeki kız kardeşi tarafından büyü
tülmüş olan ve bundan dolayı kcn. 
disine Hitlerin yeğeni denilen Fo
erster ağır surette yaralanmıştır. 

Bu düellonun meşhur darbei hü. 
kumet gecesi vukubuldu~unu zan
nedenler de pek çoktur. Düello, iki 
insan arasındaki bir husumet mahL 
yetinden çıkmış ve Dnnzigli Nazi 
teri ikiye ayırmıştır. Ilir kısmı Fo. 
erster, bir kısmı da Grciscr'in tara
fına geçen bu insanlar arasında mü 
hinı kavgalar olmuştur. Bunun Ü _ 

zerine Bitler meseleyi halletmek i 
çin en emin adamı olan Rudolf 
Hciss'i Danzige yollamıştır. 

Hcss her iki tarafı da anlayır 

dinledikten sonra Danzi"' Nazi par_ 
lisine mensub vo pHtidc mühim 
mevkiler işgal etlen ·10 kadar insan 
tevkif ettirmiştir. 

- ı~ransızca. l\larian' clan -

Pomm c>ranyasmdan serbest bir ge
çit m selesi vardır; ba~ka hiç bir 
şey yoktur. 

· Diye yüksek s esle, tasavvurlarını 
söylemi~tir. 

Danzigin Naziler şefi Focrster, 
Almanya Danzige gelemiyorsa Dan 
ziğin Almanyaya gitmesine karar 
vermiştir. Fakat Foerstcrin bu ser. 

best şehirde Herr Greizer isminde 
büyük bir rakibi vardır. O da Nazi
dir ve Danzigin ayan reiı;idir. Eski 
bir Alman tayyarccisidir. Danzigiı• 

Almanyaya ilhak edilmesini ister ; 
fakat bütün maceralardan n:!frct e 
der bir adamdır. Foersterin Maiye
tinde ç·tlııımaktadrr. Foerstcr 20 
bin Naziye ünifomah bir halde Dar 

:Muhammen bedelleriyle mi:: t:ı- ve vasıfları aşağıda yazılı ik: 
grup mJ.lzeme ve e-:ya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 27-
4-939 prrşe nb~ giinLi til.at: ı o. : o da Haydarpaşada gar binası da 
bilin Jcki komisyon tar:ıfmdan c> ç k cbiltme usuli ile satın alınacak. 
tır. 

zig şehri ı1in işgali provasını y~ptır. 

mış ve tam ertesi gtin bu işgal 

hakikaten tatbik edilecekken, Nazi
lerin şefi birdenbire hastalanarak 

Du röz!erden endişeye düşen LL 
pski hemen Varşovaya gelip hükü
metinc, işittiklerini bildirmiştir. Bu 
sırahrda da Almanyanm Varşova 

sefiri günün birinde Bekin bürosu. 
bir hastaneye ameliyat yapılmak ü 

na gelerek kendisini Berline davet 
etmi tir. zere göttlrülmüştür. 

Bu daveti yapan 1foltkc, Leh ha O zaman işgal işi kendi muavini 
rlciye naz rna tunları söylemiştir: olan Greizc-re kalmıştır. 

- Mösy:S .P.ibbcntrop Almanya 1- Greizer ise Göbbel!i'in eski arka-

n:.ı i ~ e girm~l: : :; tiy~n]erİ il her grupa <ıit hizalarında yazılı mu 
vak!>at tcm i :ı::ı ~ ver:r.eleri v~ kan :· nun tayin ettigi ve saikle birlikte 
eksiltıne gün..l saat:n~ kr:'ar 1 on· ·syona müracaatları lazımdır . 

Bu :ş ~ ait şartnameler komLvondan nara !::rz olar.1.lc dai:htılmak· 

tadır. 

1 - 31 kalemden i1.ıar"'t s•hl i lab'Jratııvar alat ve edevatı. Mu 
hammen bedeli: ( 1478) lirJ. (Z) kurus ve muvakkat teminatı 

(110) lira (86) kuruştur. 

lc Polonya arnsındaki durumu dik- daşıdır. O, Polonyanm yaptığı sc _ 
~tle tetkik etmiş. Aramızda hiçbir ferberli~i bilmekte ve Danzig Nazi-
6 y o,madığmı tesbit etmiştir. AL !er tarafından i şgal edilir edilmez 
ınnnyıı. ile Polon) :ı :ır:ısmdaki beş Polonya ordusunun hududu aşıp bu 

2 - 6 adet (4992 Kg:. l"az-ri siklctte) 2000 X 2000 26 m i m 
Iik kazan sa ~ı. l'.1uh::ımmen bedeli : (798) lira (72) kuruş ve mu 
vakkat teminatı: ( 5991) kuru§tur. (2377) 
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Peklik çekenler 
ne yemeli 

Yazan: Dr. G. A. 
Peklik çekenlerin çoğıl 

bunun linet ilacı kullanmada!l 
geçemiyeceğini sanırlar. Ba· 
zıları iliiç içmekten çekinir de 
sıksık - kimisi her gün _ tenJd• 
ye yapar. Halbuki peklik çe· 
kenler için müshil, hatta lin~t 
ilaçları kullanmak, tenkiye 
yapmak daha tehlikelidir. Bun· 
dan önceki yazımda söyledi· 
ğim gibi, sağ taraftaki peklik· 
te bile orada toplanan mikrop• 
ların zehirleri barsak sağla!l'I 

Lı: l.Jıkça içeri geıseme,dikleri halde, barsaklar müshil ilacile 
~·ahut tenkiye ile zedrlcnince o zehirler içeriye girerek kana 
karışırlar ve bütün vücuda zarar v erir ler. 

Zaten peklik, çok defa, ilaca veya tenkiyeye lüzum kal· 
madan, yalnız yemeklere di'-kat etmekle geçer. Yenilecek "~ 
yenilmiyecek ye nekler peklik , sancı verip vermediğine göre 
değişir. 

Sancı vermeyen, basit pekliğe karşı perhiz .de tabii 
basit olur. Gıdalardai bazılarının linet vermek hassası vardır : 

Mesela ba l.. Bazarsı yağlı olduğu için pekliği azaltır. Mesela 
tereyağ .. Bazısı da hazme:iilemiyecek artıkları çok olduğıı 
için barsakları doldurarak pekliğe mani olurlar. Mesela ye' 
mişle.- ve t aze sebzeler .. Sütlü kahvenin de linet vermek has· 
sasr olduğunu herkes bilir. 

Bunlar pekliğe karşı faydah gıdalar.dan olmakla bera· 
ber, insan yalnız onlar la beslenemez. Zaten pekliğe kar~' 

yemekleri azaltmağa hiç bir sebep yoktur. Yalnız baharlı ve 
biberli yemeklerden çekinmek lazımdır. 

E t yemeklerinin ancak ancak pastırma ve sucuk gibi betti 
baharlı, hem tuzlanmış cinsleri pekli ğe dokunur. Bunlardal'l 
başka hiç bir türlü et pekliği arttırmaz. Balıkların da gent 
tuzlanmış ve kuru olanları ıdokunur. Yumurtada rafadan oiuil• 
ca yahut omlet şeklinde dokunmaz. Hele başka yemeklerill 
arasında ~ karaciğre yolun.da işldiği halde - dokunmasın9 

sebep yoktur. 
Ekmek ne kadar esmer, yani kepeği ne kadar ~ok olursa 

peklik çekenlere o ka dar faydalı olur. Onun için beyaz el<· 
mek, francela yemeği adet dinenler ıde hafta da bir iki defa 
esmer ekmek yemelidir. P lavlar, patates peklik verirler. Oll' 
!ardan haftada iki üç .defa yemekle kanaat etmelidir. Hamur 
işleri de esmer undan olursa dokunmazlar. B eyaz unla :Y.aa 

• ""'--'~ ...... _._ :s-""~" Y'"I;; ve şeKer Kcıuiu1"'cı. uu11.unmaıarın 
sebep kalmaz. 

Taze sebzelerin faydası okluğu gibi kur;ı sebzelerin de 
ancak ezme şeklinde olanları dokunur .. 

Süt peklik verir. fakat yoğurt pekliğe mani olur. pe'f' 

nirlerin de ancak katı olanları dokunur. 
Bunlara göre, bir günlük bir yemek list esi - misal ola' 

rak _ tertip olunabilir : 
Sabah kahvaltısında sütlü kahve yahut hafif çay, tereya• 

ğı ve bal yahut reçel, bir de taze yemiş .. Kuru eriği akşa[11" 
dan kaynattırarak sabaha kadar su içinde bıraktıktan sonr~ 
sabah kahvaltısında yemek pekliğe karşı adeta bir deva olu!• 

öğle yemeğinıde: Külbastı, taze peynir, taze sebze, ze"/' 
tinyağh ve limonlu domates salatası, taze yemiş, esmer ekmel« 

1k~ndi kahvaltısı: Yoğurtla bir taze yemiş. 
Akşam yemeğinde : Sebze çorbası, balık, mercimek ye' 

meği, isterseniz gene tazıe sebze, yeşil salata, hamur tatlı61 ' 
yahut komposto, t aze yemiş. 

Fakat yemeklerin hepsini ağır ağır yemek ve iyi çiğne• 
~ mek şarttır. Hazım ağm:la başlar ve iyi hazmedilmeyen ye• 

mekler reklik verir. 
Peklikle beraber sanc ı olursa , o vakit barsaklarda iltihaP 

yahL t barsaklarla karın içindeki zar arasında yapışıklık .,ar 
demektir, bu da bir hastalıktır. O nun perhizini ancak hasta• 

Iı,;ı teşhis edecek hekim eder. 

.... *#&• • flit ,..,~~"'*"•ı.-;~M••--wı-..,ım~ 
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Cumhur Reisi Ruzveltin 
~le avuca sığmayan oğlu 
Reisi Cumhur oğlu olmak çok zor şey, diyor, 
hoşlandığım mesleği yapamıyorum; babamın 

.. ismi uğrunda istikbalimi feda effim ! ,, 
-Yatt 

acfaınıar . ~m. anlaman lazım. Bu 
tiy<>rlar ~inden istifade etmek is
' elt ol~ ğer adın tesadüfen Ruz. 
25 dolar ~~Ydı ~na 25000 \ değil 
teklifi kati . e teklıf etmezlerdi. Bu 
sı t .. ı.d . d >en kabul edemezsin Ak-
~ ır e b' . 

de dedi k ır de babanın aleyhin-
Sebeb olu<>dular meydana gelmesine a rsunı 
. u Sözler A·~· 'k 

nın zev . en ·a cumhurreisi-
Ce ....... : <:esı tarafından büvük og"rlu 

HHJSC tek • 
_Cel'llıis bu rarl~nan cümlelerdir. 

2\l Yaşılld . nasıhatleri dinlerken 
'e ann . a>dı. Tahsilini bitirmış 
lllağaza esnıne Nevyorktaki büyük bir 

ın kc d' . ettıfüni tn" n ısıne ortaklık teklif 
nllz\·eı; i u~s.:eseye ortak olarak 
<iettirirse s~ını . t~caret siciline k:!y. 
\'erece);· . endısıne 25.000 dolar 

~ını m~· 
~ltld UJdelemişti. 

!'Unun <lln Ruzvelt, mağaza dircktö· 
l'l ·o vak· r 
''UZ\e't' ıt Nevyork vali:si o:~n C:-ymi , sinema fabrikatörü ı.uı n. t\leycrJe beraber r. • ın b~ .. 
e etnıek . uyuk ~hretinden btifa-

ına:;esiz ıstediğini anlamıştı. Ser
bısnıe . o~tak olarak oğlunun işe 
ınad1 D~ın1 .1kdoğru bir hareket sa'. 

· e ı · rıi Oldu! ·anlının bu arzusuna ma ar. 

Cermls, sigortacı, bcl<'diye katibi, babasının hususi katibi 'e 
nihayet günün birinde nasıl sinema fabrika törü oldu! 

Cey . değilmiş. Birçok Amerikan gazetele. nmdan ;ekti. Ne\-yorka, kendi eYine 
au ınıs sigortacı ri oğlunu devlet işlerile uğraştıran ılclı: Ve nihayet Ceymis. Holivut· 

''r ,etnd~n sonra Ccymis bir sigorta Amerikan cumhurreisini tenkide taki sinema fabrikalarından birisfü 
ının a· nı l b 1 d ı "'' · d · t" · rt k d B .. b fab "ka fı'lm al.o. Ja ığına girdi. Sigorta- aşa ı ar. ı. erme a am yetış ırı o a · oı u. ugun u n ·c • 

~e ~~Uğu müşterilerden sigorta yor,. diye yazılar yazdılar. Kendisi- !erinin r<'k' nmım yapmak üzere Av· 
ının yı;_d .. A. 'k ı . . . . d d acak «<: e onu nisbetinde prim ne • men ·an ta ıtının varısı., 1smı· rupa a ır. 

0 lu ıtıı. Bu teklife ailesi de razı ni taktılar. ! ~te Amerikan cumhurrcisinin biı 
ı r. · atta 0 .. . 

ıı;ı seç:rn. gunlerde cumhurreıs· B~ yazılardan sonra Ccymisin bü parça ele avuca sığmıyan oğlunur 
ba 1 oğınıacadclesile meşgul olan ~·ük .:nnesi torununu babasının ya. macerası .. 

lıQı:ıcten dunu bu çok demokratça 
lı olayı teb "k tt· lıt "Uıve:t n e ı. 

taı4 '"-1..l,, ~Urreisi olunca. sigor. 
d !\mı~ ı . .-ı. __ .... ı:- .... ı.:-.s-'· 

ı, Ceyrn· ~Illlerı havi bir liste ver· 
l. ısı e b 

&i buyük ~ aşladı. Müracaat et· 
Ia.-ırı.1 11 b" ZC!Uann. yüksek iş adClJll· 
11111 ır~ umh . . . ~ 

:ı, dola . • c urreısının og. 
t 'Untne/1~le CUmhurreisine hoş 
6 ta ol ıçın Yilksek meblağlara 

\e Ct)'Jtı'lllakta tereddüt etmediler 
~'~·-- ıs çok Para kazandı. 

r. ~t bu· 
~ Ctirn.. . ışte devamını annesi 
"' "1eclı Ce . 

Muhtemel bir harp vukuunda 

ha·va Ucumlarından Paris 
nasıl korunacak ? 

• ll1aıı · Ymıse bu işte deva· 
tı t'Sin~Url~n.?ı anlattı. Delikan· I 
11burıu ın &ozu önünde istifa mek- , 

l°:tıdr. 

Şehir muhtelif adalara ayrıldı; her adaya 
ve o adada bulunan her s:ğınağa bir 

şef tayin edildi 

C~Yın· 
~lact 19 belediye katibi 
~I~ anı Huzveıt oğlunun artık 
ilde alzneraklısı Amerikalılann e. 
~t ~ 0~mıyacabrrnı sanıyordu. 

l\trre · . erıkada herkes gibi cum· 
ır 1nın oğl 
'bır uda muhakkak çalı·! 

1dır. c nıe~ek sahibi olması zaru· 
ltip 01fyznıs S!kago belediyesine 
bu Se:-ık girdi.Fakat saf delikan 

lırıcaıc 0~ de gazetecilerin elinde o 
%Ur .du .. Hergün gazetelerde 

reısin· 
>'arıatı ın oğlunun muhtelit 
ıı bir' Çıkıyordu. Mesela bunlar-

, lerin·'sıncte delikanlı gayet temız 
' n·I anlatıyor ve: 

it ır re· . 
lor ~ . 181CUrnhur oğlu olmak 

clığ1rrı '" Bakınız halime .. Hoş· 
t'tıın is:esleği yapamıyorum, ba. 
tttiznı 1 Uğrunda istikbalimi fe· 

l:>ıı; • diyor· 
t1er bir ı.._ ' 

: ~a IJ\!Yanatmda da: 
%ni ~ CUmhurreisliğine nam· 

ıı. ısı-arı0Yrnıyacaktı ama anne 
lbj ail~~ı?ın Önüne g~emcdi ! 
eht·duyrn:ny~~~~eşrbi~den memnu· Ketıdilerini zehirli. gaz maskesine a Tıştırmağa uğraşan Fransız kızları 

I'·~ -'"<1.gı lr rnk vakala. . "'cıyes· . r-
ıleri ını zeki Amerikan gaze· 
&,bne anıatıyordu. 
c,.nı~ının hususi kAtibi 
• ısın d 

0lına ~şanda çalı~rnasına 
Sana .dı~ı anlaşıldı. babası: 

·a.ı eve ıh~Yacım var, diye onu 
. en İtib çagırdı. Ve delikanlı o 
1bi Old aren babac;ının hususi 

'Uta u. 
l~ a~ının burada huyu değis· 
as §lt ve a · · ·nd ına z zaman ıçerısı e 
lli bir ~ok Yardımr dokunan kıy· 
l'ası:~avin oldu. Fakat artık 

~rı ı~ Ulan Ceymisin bu işte 
ltlan durması mukadder 

Birkaç gündenbcri Pariste Paris adresini yazmak mecburiyetind<'Clir. 
belediyesi, bütün apartımanlann Fakat belediye ayrıca kirncılnrn 

antresine asılmak üzere levhalar bu adresi kontrol etmelerini ve ('V 

dağıtmıştır. Bu levhalar dağıtıldığı sahibinin bir ynnlı~lık yapmamış 

günden itibaren aparlıman antrelc_ 1 olmasınn kanaat getirm('lerini, le\' 

rine asılmıştır. Bunu asmakta ihmnl 1 hnda adı yazılmış sı'hnnğı gidip blz
gösteren ev sahiblerinden ceza a- zat görmeler ini tavsiye etmektedir. 
hnacaktır. Bu suretle muhtemel bir harbdl) 

hava hücumunu bildiren tehlike işa. 
Levhalar, bir bava hücumu kar. tl rl 'llr •1 h k · re e verı verı mez, er esın 

şısmda halk tarafından alınacak 

1 

k d' ·a -· ğ - bil ı en ı gı ecegı sr ınagı mes ve 
tedbirleri öğretmektedir. b' k kl - h 1 e den sil 

ır arışı ıgn ma a v rme -
Levhalann altında boş bir yer künctle ornya gidebilmesi temin c. 

bırakılmıııtır. Ev sahibi buraya, 
apartımanrnın bulunduğu sem. 

dilmİ§ olmaktadır. 

te en yakın olan sığınağın vazıh Eğer harb olursa §imdiki halde 

1 -- Z'.!> 

J 
l 

Bir daha görülemi
yeCek 3 film 

Beyaz perlleıle görUlemly<'cek fllml er. tlsfte: "Be~ ıstrrab gllnU" .ntmtn de .Tinet T.ekrek, '•anaa Vongen, 
Erik fon ŞtorJıaym, orta<la: "13 nu ınanılı kamp'' filminde Gabriycl Ga brlyo \e Azals, sağda SIMya Bat.ay, 

altta: "İneklerin geçtiği yol" filmin den Uç sahne ••• 

21 mart 1939 gUnU, saat iki bu. [landı. Fakat filmi çeviren stüdyo Piyer Düslnin nezareti altında ~e 
•ıkta Paris civarında Senkluda bu- iflas etti. MUellif, bUtun parası olan başlandı. Tam film bitip Uk tecrU
unan sinema montaj atölyelerinde 200 bin frangı işe koyarak filmin heleri yapılırken yangında yandı. 
lr yangın çıktı. Yangında dört kL çevrilmesini ikmal ettirdi. Film sigortalı olduğundan elrket 

şi öldü ve yalnız negatifleri ikmal bir eey ziyan ebnemiştir. Yalnız i-
BugUn, montaj yapılırken yanmış 

edilmiş olan beş film ae tamamlyle ki seneden evvel bu filmin tekrar 
olan film, 240.000 franga sigortalı-

yandı. Bunlardan üç tanesini bir da çevrilmesi mümkün olmıyacaktır. 
dır. MUellif sigorta parnsını almııı. 

ha tekrar görebilmeniz imkan.sız - Zira Noel Noel film biter bibncz 
dır. 

Bunlardan birincisi "Beş ıstırab 

günü., filmidir. Bu filmin senaryo
sunu Edmon Grevi] yazmıştır. Fil. 
mi çe,irmek için kendisine !ngilte-

reden ve Hollandadan birçok teklif. 
ler \'aki olmuştu. Halbuki müellif 
bu filmini Fransada çevirtmek isti-
\''lrdu. Geçen sene ikinci tcerin i -
•ersinde filmin çevrilmesine baş _ 

sığınakların içinde bulunan ilanlar 
sığınakların dışına asılarak yerleri
ni herkese gösterecek \'C bu suret
le o mahalle halkından maada, iş 
~üzilnden o civarda bulunan insan. 
.arın da şaşırmamasına çalışılacak-
ır. 

Paı is muhtelif adalara ayrtlmııı· 
ır. Her adaya ve adada bulunan 
"ıer sığınağa bir şef tayin edilmiş
tir. Bu Ş('fler §İmdi belediyelerde 
hususi bir surette ders ve talim gör 
mcktcdirlcr. 

İhtiyaç M.sıl olursa Parisin tahll. 
ı c edilmesi de ihtimal dahllinde ol
uuı':;'U için icabı takdirinde şehrin 

k~rgaşahğa mahal vermeden boşal. 
tılabilmcsi maksadile şimdiden tcd
birl<' r alınmıştır. Halka yapacaklr.n 
qeyleri bildiren bn';!ka levhalar da 
hazırlanmaktadır. Bunların da apar 
tımanların umumi antrelerine asıl
ması mecburi tutulacaktır. 

Parisin boşaltılmasına ihtiyaç his 
Sf'dildiği znman halkın sokaklarda 
sıl;•şıp kalmamnsı için şimdiden her 
semtin hangi sokaklardan şehrin 

haricine çıkacağı tesbit edilmiştir. 

tır; fak.at, filmin baııından geçen 
maceralardan sonra, uğursuz telak-
ki ettiği bu senaryoyu bir daha çe
virtmiyecektir. 

Mevzuunu 1938 yılı eylülünün teh 
likeli gUnlerinden alan ve başlıca 

rolleri Mire! Balen, Hanri Bos, Ji_ 

net I...ekrek, Vanda Vongen, Erib 
fon Ştorhaym tarafından temsil c

''DUraton ailesi,. filmini çevirmek 
içln bir şirketle yirmi iki aylık bir 
mukavele imzalemqıtır. 

KOÇOK 
HABERLER 

dilen bu filmi sinema perdesi Uze. * Con Kravford beş senedenberindc görmeğe imkan kalmamıştır. 
ri dans sahnelerini ihtiva eden bir 

İkinci film (13 numaralı kamp) 
filmidir. Senaryosunu Jak Konstan 
hazırlamış, Alis Fild, Gabriyel 
Gabriyo, Pol Aza~i. Silviyn Bııtay 

ve Alcksandr Rinyol oynamışlardır. 
Bu film de çevrilirken yan yolda 
filmi çevirten şirket iflô.s etmiş. ye 

niden bir ııirket kurulmuş, şirket 

stüdyoları satınalarak yarı kalan 
filmi bitirmişti. Fakat tam film mon 

tc edi1tJrken laboratuvar yanmıştır. 
Filmdeh ynlnız 30 metrelik bir kı
sım kurtanlabilmiştir. Bu kısım 

"Bahriyeli şarkısı" isimli mlizlk par
çasını ihtiva eden kısımdır 

ÜçUneU film senaryo müellifi ve 
film artisti Noel _ Noelin çok eğ -
lcnceli olduğu rivayet edilen bir 
komedisidir. "İneklerin geçtiği yol,. 

ismindeki bu komedinin senaryosu 
iki senedenberi ·hazır durduğu bal. 
de çevrilmeğe ba§lanmamıştı. Çiin
kU Noel Noel bir slnema şirketine 
mukaveleyle bağlıydı. Bu mukavele 
ye göre ~'Ildız 1939 yılı girmeden 
c\'\'cl ba~ka bir müessese hesabına 
filr.ı çeviremezdi. 

1939 yılı girer girmez, rejisör 

film çevirmiyordu. Yeni çevireceği 
"Büyücü kadın" filminde bu itiya
dı bozacak ve dans <'Clecektlr. 

* Ceymis Stuvart, Vaşington A
merikan harbiye nezareti tarafın -
dan mtizayede ile satılan eşya ara

sında 25 dolara eski bir motosiklet 
almıı:ıtır. Sonradan bu motosikletin 

cihan harbinde bizzat general Per
şing tarafmdan kullanılan bir mo. 
tosiklct olduğu anlaşılıncn harbiye 
nezareti müzeye koymak için bisik. 
leli geri almak istemiş ve aktöre 
10.000 dolar tekliC etmi§se de Cey
mis reddetmiştir. 

* "Bronşir kızlan,, isminde bir 
film çevirmekte olan Fran.siska 
Gal, bu filmde, tanınmış bir ressam 
olan ve yaptığı portrelerden Hedi 
Lamarm portresi çok beğenilen 

Fran§O Ton llc beraber oynıyacak
tır. 

* Mari Taylor MnlPo Goldvln 
Mayer ile yeni bir muka\'cle lmı;a_ 
lam13tır. 
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Seri bisiklet 
yarışları bitti 

Hralambos lstanbul 
şampiyonu oldu 

ikinciliği Torkum, üçUn
cUIUgU Yani kazandı 

Sekiz haftadanberi devam et. 
mekte olan seri bisiklet yarıştan. 
nın sonuncusu dün sabah Topka
pr ile Silivri yolu arasında gidip 
gelrr.c olmak liıere 150 kilometre. 

tik bir mesafe dahilinde yapılmış. 
tır. 

Kocaeli bölgesi bisikletçilerinin 
de dokuzuncu seri yarışını Istan
bulda yapmaları yarışlara fazla 
bir ehemmiyet kesbettirmiştir. 

Tam dokuzda Topkapı sahasının 
önünden hep bir ara.da hareket 
eden İstanbul ve Kocaeli bisiklet
çileri, bir iki kilometre katetme. 
den Haralambo ile Torakum arka. 
daşlarmdan aynlmış ve yanşın so 
nuna kadar da İstanbullu koşucu. 
lar daima önde gitmişler ve yarışı 
da öylece bitirmişlerdir. 

Bu arada Kocaeli bölgesin.den 
Mithatin zinciri kırıldığından Naz 

minin bisikletini almış ve kendisi 
de yarıştan çıkmıştır. 

tki erup halinde yarııa devam 
---·~---

939 senesi serl bisiklet yart§ları 1 s. 
tan bul birincisi olan H aralambo 

tden İstanbul ve Izmitli koşucu. 
lar Çocuk bayramı dolayısiyle köy 
ve kasabalarda merasim yapan ço
~uklann alkışları ve teşci avazele. 
rl arasında Silivri 'kasabasının bi. 
n.z ilerisindeki 75 inci kilometre 

_.,.Devamı 15 incide 

Motosiklet 
Yarışları yapılacak 

' 21/5/1939 tarihinde Çorlu ile 

Xüçükçckmece arasmaa 90 kilo

metroluk bir motosiklet yarışı ter. 
tip edilecektir. 

Bisiklet fcl:ferasyon tarafmdan, 
lstanbul - Edirne yarışının erte. 
si günil, idare edilecek olan bu ya
nşrn birincisine yüz, ikincisine 
yetmi§ beş ve üçüncüsüne elli lira. 
lık kıymettar birer hediye verile
cektir. 

Uzun zamandanberi şehrimizde 
motosiklet yarı~ı yapılmadığından 
bu koJunun çok alaka uyandıraca. 
ğı ve o nisbette de heyecanlı ola
cağı şüphesiz.dir. 

1ellnı. 

Doğru ... llııkkını1. 'ar. 
Fnkat ben de .. 11.e sornrını: 
- Ge<:en srnl', <'' \ 'cll.:I sene fut bo!Umüz nt'~«ll <le <lı~nrıl;ın 

~ctiri~·orıhık. 

takım 

- Ecnc!Ji 1nkıma oyun ~ö tcrrnck def.il, onllan hlr ~eykr iiğrcnmck 
~rzu"llC an.;ajm:ınlara ~rerl:ı:. 

Şu halele, ~CÇl'n senekinden hlt d<'~l"c yan yan~·a dü5iik olıın tut. 
aolümiize ecnebi bir tema ... daha lıil: ın1dır. 

Çocuk, C\\C1İi ~nıeldemeğc ba ... ıar, sonra arsak af'<'ak a~akt.a du. 
rur, "Onra Jlirilr \C onra. ko~ar ... 

Illzlm futbolünıür. handan Jirml ~,ne once ı>mf'klcdl. Sonra, !4ar ... ak 
>ars:ık a)akla ıhınna deHc ini gormrden yiıriımı•ğe ba~ladı. 

Koşmadık hl~ .•• iddia etmiyoruz! .• Fal;at yürüyen ~oruğa ı.o~rııağı 
'i~tmek fı;ln em .. lılcmc antrenmanlarmr yapmıyalnn. 

l'lrlmNılnl blllyorduk. \'ine J ii riimPİf'" C'ah~ahm. t:cnebi tema" çok-
'ni!'ıı tıt.,.- trnoımn•nnı ıln ;)itr,.flr. S T ()f:F.T 

• 

A. Güneş Klübii 
Kongresi f1' 

Ankara. (Hususi) - 'fil r 
olmadığından 18 nisanda ~~iı 
r.amıyan Ankara Güneş !' t4 
25 nisan salı gününe tcbıl' 
miştir. ·ıı9 

Klübün Yenişehirdeki bl , 
:1a toplanacak olan kongre•~ 
idare heyetini intihap edccC

9 
ki idare heyetinin hesnP ~ 
!arının okunmasından sorı 
ni mürakip1eri seçecektir. ~ 

Bundan başka kongrede· tl 
biin istikbalde alacağı ,·ıı tısı 
de görüı-;ülerek bir karn.rıı 
!anacaktır. ,/: 

Eyüp klübiinün yenı 
idare Heyeti ıe 

Eyiıp klübünün gcçeı11 
toplanan umumi heyeti yclltıf 
reci1crini şu şekilde seçrtıi; tı 

H'ahr1 reis: Ankara 111cıl 
Yahya Galip. reis: DoktO~. tı 
ni, umumi katip: Ernc1' \~ 

0

J"\131 &ıtkı. muhasebeci ,.e .~. ( 
far: Adnan, yuva mUdiif~1 ji 

llu!ıtclilTe.r marınJa Galatn.<::pm 1 mal Kılıç, umumi knptafl' 
1'n7rri-:;.,;., hir ı .• , .. ,,, .. H• ( -1 •• ., u,ı. .. 



-

H alkevi f1.1tbol 
' furnuve:! ı 

Jün Ba'ur:<ö:;ünde haş l<.dı 

Sarafı"m Galatasaraym ikinci golünii af/lrJ.:r·ı t'I.' Galalasaroylılamı Vefa mfidaafasmı 1mş!ıron bir 1ıii Tıiiwm!arı 
Hallcevlcri arasında yapılan 

Galata-~~~~r~ij~-,~-,e~-ı~i-~yı~-4~I~_ yendi 
~efaf ılar, ilk devreyi enerjik ve 
~lJıef oyunlarile 1- 1 bitirmişlerdi 
1a~aı ikinci devra Galatasaray daha iyi bir tempo 
u ~~rup rakiplerine 3 gol atmağa muvaffak o!du 

T a ksi m s~a<dll f1l§Jal mbUUô ı~ume !fYil~ CD n1<91Sl 
· ıtbol turnuvasına dün Br.kırkö. 
ünde ba~lnndı. Bakırhöy hnlke. 

:inin tertip ettiği bu turnu\·aya 
nlih, Şi~li. Şehremini ve Ea • 

. ır!cöy hnllccvleri dahli clmu~
'ardır. 

İlk mar; dün ~cbrcroini i~ Fa. 
:h arasında oldu. 

fa trılJ~h .~nk imdo 6000 1 aşan bir kalabalık önnüdc Ga.latasarn3 la Ye
~ı 1 kUmedckl ilk Jm~ılajllla.larmı yaptılar. Her iki takını da csI.i 

o arınd 
bir t a.n çok farklı olduğu n he-le fon·ctıcr ara.,ında da geni, 
cı0, e\"nzUn bulunduğu lı:In maı:ın netice i dılden alaka ile bcl.lenlyor. 

0Ytınun b"'t'' 'l'ı:ıJc 1,.. u un "Bfahatı kunet kcfelc-ri üzerindrkl nıüsa\ah yırt -

~;~~tok ~ncrji değil, ı:ok hilglnln kafi geldiğini ifade etti. 
!ar G hlafülen "a~a. sola ko-;up didinmekle \'Jll,H kayhedPn ' 'P.fah· • :ıı tas • 
arıtıır b n :ıraJ ın slst4'mli bir tarıd a. açılan hücımılan öniindı- cl•~"• I 
Ilı· :ı.,ın unaldıl:ır. lmıll~(' lmdar derlltoplu b ir manzara an.eden Yc;ıı 
ları h hattı da nncak in a3 dlardan gördüi;.'ii yardımla hücum iınklin. 

'lıırlıyabild ı 
l>J'rl'r ta • 

ili kabıı raftan kestirme sözle dlyebllirfa ki, daha. l~i teşkil etlllme-
lllaın olan <lalata._c;aray mua\i n hattı da gallbh·et üzerinde Jıfrblr rol 

-' ~ . lıludar 
ecıen :ı:uıın gayretine "fır.ı;af~ı" ,.e (!Derjlk bir kabiliyet llih c 

rnuııaeı ı 
.. llt'lııkı hl er, netlce}i kendi lehlerine ~c,·JrebiJdller. nu da t"JK'J co 

e olcJu, 
~lınt\l 0 Yunun tnfslllltına gecellm: 

~l<'nı l~cfik Osmanm idaresinde rUttükleri diğer Uç hücum formu .... , ar ·· 
•a1at ŞoylC' dizllrliler: 1 ·erinde olmlyan · ruk için lıUyUk 

asara O • 
1ltk ..... }' y: sm~~ - Adnan, Fa gU.;JUJtlere ~bc"ı:l yet vcrdl. 

i İl 11 ltsuf. Bedıı, Musa - Sara. ' 't:FAXlX Ul<:RARlmı.tK GO!,r 
,·,, 1'duri, Salcilzadditı, Siileyman 
~rdeı 
,, · 35 inci dakikada :Muhteşem mcr-
vr a · A .s ,1 · zat - \'ahıt, Garo kezden aldığı bir topu Hakkı ile bir-

i . ) nıaıı, Lıttfi, Sukrii - lılıth· likte Galatasara) yan snhasma E:iı. 
ıı~· lfak/:ı, Gazi, Su/izi, Mclımcl. rükledi. Çok tehlikeli ve seri bir şe

ol'la(I dakl.kalarda her iki takımın kilde akan bu hlicum esnasında Fa. 
~ 11 an &ıııne tcşebbUslcri yüzün- ruğun bir şarjına hnkem favul ver

i !da.ha ziyade mua\ inleri müca - di. 
rJ,.. r: er Yle geçli. Bu mücadelede 1 Hakkı, müdafilerin arkasında 

•alata ~ t d JfJ ' 58rny muavinlerinin gerf'.'k yer tutmaga çalışan Osmanın ere • 
n ;flh gerek klils noktni nazarın. düdilnü hesaplıyara kncfis bir ıoiltle 

illa a a ziyade mua\'inlerin müca- topu sarı • kırmızı kaleye foklu. 
~uırn~ldı. Bu vazi) et açıklardan sil- Bu suretle tekrar 1-1 beralıcrJl~e 
.r Çarl'lcri ile uğraşan Vefa için ulaşan oyun bilslıütUn canlı Ye c

ava t . 
•ııı d n nJ teşkil ettiyse de onla. nerjik bir milcadole hnlini aldı. Ga-

Sull'yman l'cfaya Ga1atasa rnym itrı"incıi golı1nJ My! yaptı 

Milli kümede pu ~an vaziyeti 
Takını 

A. Gücü 
Fcnerbahçe 
Beşiktaş 

Demir S. 
Ateş 

Vefa 
Doğan 
G. Saray 

M. 
8 
5 
6 
4 
7 
5 
5 .. .., 

G. 
6 
4 

3 
1 

2 

l 

11. 
1 

1 
l 

1 

M. 
1 
ı 
•) ... 

5 
3 
4 
2 

A. 
24 
12 
13 
11 
6 

11 
6 
5 

l '. 
10 

5 
6 
3 

21 
11 
22 
7 

P. 
21 
13 
12 
11 
10 
9 
6 
5 

h ı ltliııin kısa bir ileri pasına kale 
n ·.zmdn yetişer<•k bir iki ndım yü. 
rUJu \'C som-a sol bir elitle dördiln
.cU golU ~ aptı. 

Bandım sonra gittikçe kararan 
bir ham lçersinde zevkini luı~be -

Her iki takımda birinci sınıf 
yuncularm bulunması maçın 

Oyun, her iki takımın da canlı ve )i!hassa zevkli olmasına sebep 
en 'rjik oynamaları dol:ı:rısile sıkı ıa 

::ı. u. 

d ·n oyun da 4-1 Gnlatasarayuı ga 
Jibi ·etile -.:;;..ı.,. erdi. 

OYUX: 

o!du. Yaımz Galatasaray haf hnt- Eşref Mutlunun idaresinde ta. 
tındaki silfülik forvetin dah:ı iyl ,,rmlar sahaya şu ~ekilde çıktı. 
b,r ranjman nlaımıyıı:ınn sebebiyet lar: 

Şehre'llini H.E.: Etem - Mü. 
lıın oyununu da bu işten istisna et. lir, l\1elımet _ Adil, ~eref, HU-

iT' "'l": !imm.:l~r. 1 eyin - Yunus, Fethi; Hnydnr. 

' t"ll!şlir. Vefa hnf hattının mono 

:s \:S i • O \=" ADO,An: ı'. hsin, Ömer. 
G:ıl:ıtas:ıray takımı ynntrğr mil • / . . 

ca:I~leden haklı · •• galibiyetle çık- Fatıh H.E: ~aım - Cevat, Fı. 
mış sayılır. Takım halinde bir tem- ·u'{ - E<:ref, Seyfi, Enis - Hik. 

n~t. ?\Ii.ikerrem, ~evzat, F'emal. 
Fatihliler 10 kişi olrralarınn 

aJmen çok iyi oynadıkları ilk 
Jevredc Enisin ortasından Mü. 
kerrcm vasıtasiyle ilk ve son gol 
!erini yaparak birinci devreyi 
1-0 galip bitirdiler. 

İkinci devre başlar ba~lamaz 
po hissettiren sarı - kırmızılılar, Şehremini halkev~ Fcthı \'asrta. 
h nüz yeni clemıınlnrla kat'I bir siyle bcrabcr llk golünü ynpmağa. 
nnlaııma elde edememelerine rağ -

1 muvaffak oidu ve devre iki tam. 
men gösterdikleri tarz itibariyle 1 fın da kar5ılıklı hücumlan ara. 
takdire layıktırlar. Yalnız ~nu bir S"' da 1-1 berabere bitti. 
\'('sile ile tekrar hatırlatmak iste -
riz ki takımda birçok değişil:lik'"r 
lktıza etmektedir. Bu meyanda Be
d1inin Eı\ntrhaftan çıkarılıp yer:ne 

Y:ı~mru koymak, forvet hattında da 
Sar; haddini sağ açığa geçirmek su. 
retiyle Buduriye santrfor oynamrk 

• iM!can'arını balı!>elmck lfı.zımdır. Zi 
ra S:ıllıhadclin Güneşte de görülc'ü
tn vr-çhile mükemmel açıktır, fakat 
i~·i bir snntı for değildir . 

Dün!til ovunda A~n"n, Buduri, 
Sı ·-ı~im güzel oynadılar 

- .. 

. a 0 Yunun U:ı.rzL ccrl'yanını dC"- latnsarayın sol Vefanın sag tarafı 
~ree"k kıymette bir destek bula- ile yaptığı hlicumlar diğı-r taraf. l\In31fıb Vefa takımında mCc1n"-<ı. 

ası ' ·· u ı d • · d ö l • d 
t it ·uz nden gollilk pozisyon. ar anıyı yar ım S rememc en o- G. "· '\TAS \J:AYI:\" OÇONCO Maçm Galatasaray lehine bitme- mlistnkar bir oyun c:•karr>m"1ı. 

Fefn l:alcsitıc )Ollcinmı bir Galatasaray şiitü Jhf hattı sahada nncnk do'u~tı. 

llu a~tlıkiı kaçtı durdu. 1 layısiyle bir neU~c '·ermedi. Böyle ;o·.t·~ >i, mağlubiyetin de Vefa için bir I.fıtfinin de rnnrka iı ~üzı-1 olmn: 'a 
~ın müddet zarfında Vefalılar ta- ce devre de 1-1 bitli. 12 inci dakikada Sarnfimle birlik •mrl\'a!ti olmasına rağmen oyun git bı.-rab<>r, te'tımı kı•llanııı bek•rnrn -
lı:ıcıd~ Ttıakuı bir tabiye ile Sala. e kaleye nlmn Buduri, ynkındaı1 'ik':" umulmıyacak derecede sliı-nt - d:ın bü,·Uk hııtr'"n rrırvcuttu ı · ,,_ 
lıtörllı.i Yakından kontrol ettiler. En ıntxct Dt:\"IU.: hlr §Ut ç"kti. Top kale direklerinr 'cniJ. t<'<ı"m de. Ga~i de tC'1'li'·"li oı,..~· '-ı 
ıı 0 oyuncusu mnrke edilince kesi- 1 Çok enerjik bir O)"Unla Celatasa. -:arparak geri döncrkı-n Sillı>ymnr O \f, \ T.\S.\ RAYI:\" nüımt'XCÜ b"raher M değildiler. Hnl:kı elind n 

t t alataııarny forveti son bir gay ray nısıf sahasında ç~ılışmn~a baş- yet:"ti ve ıMse lıir vuru .'a tnkımı 30" t': g~leni ynptı. t; .. ı ır~ .. 11·aylı C::?rofim ile l'efalı Ga· 
ı-lll:ıtı.ahııuıu 'olarak Vefa kalesi ön- hyan Vefalılar lıir nnılık rakip 0- nın üçüıırü golUnli lmydt'tti. 38 inci dakikada N11cdct, Sahi- :\! ııammC'T o• G,~ç 10 karşı /wrşıya 
n:~dl ı~nw~rnta~kcltik~ri ma~ap ·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

lcı~ dıırı, S:ırnfimdcn kaptığı topu tcrkeder gibi oldular. 1 &\ !?'1' l'-f' al lr .=- <dl =ı k ft iM " ff H Ô !~ rf"iı tr.n1 ~ rnn1 -, 1"": n 

ltı.::tıt ~atrınııırla sıığa do~ru kaydır.! Bu vaziyette tamamen d11mnrke -

rlurıurzer('yken Lfıtfi topu eliyle Kalan Galatasaray EOI açığı Sara- D . . 5 Ateşspo ~ (ı'zmı'r) : 
(•,\r du. 1 fim saha orlasmılan ıınhsi güzel Lir em 1 rsp o r • - • 
ıs ·.:\.l'A \ P.AYJN JLK GOLC: hlicum yaparak Azntı da çalnnla e 

atlfıı:ıı!;ız::;isi ilstUnde verilen cntbol r ~eçti. Yeroen hafif bir pinse il~ to. I 
1 

lte Salahaddin çok sıkı ve o nis- rm nf;lara gönderoi. 1 D . ' o' I e -. . h . . ·ı ki o ' . t f ' l 
lL l)~e.gUzeJ bir eliti<' gole tahvil Nice sonra kendi eahasma döne- em 1 rSp0f Un g ı j 1n1 n e pSI 01 r ı"la n: ar a 1. 1 • 
\rer it.ika: 30. rek rakip fon·etlerle me:j ..... ul olm:ı-ı 

<r r a, tnağiubiyctin tevhd ettiğ· ";a ~rişen Vefalılar, Gela.tas:ıray Ankara. 23 (Hususi) - 17.m=r 
fllteı::ji ile rakip nısıf sahayı- ~ol taraf oyuncu 1nl'ının ruıln"masrnı Atc~spor futbol takımı ikinci mü 

· ııuhte3emle da tevkif etmeğe fırsat bulamadılar. sab:ıkasını bugün Ankaranın De· 

mirspor takımı ile yaptı. İzmirli. 
ler birinci haftaymda 2-1 vazi. 
yettc iken ikinci devrede =~ gol 

yemek suretile 5- 1 mnğlfı p oldu. 
lar, lzmirliler çok enerjik fnkat 
nçık oynuyorlarüı. Gollerin bu 

kadar faz!a olmasının sebebi ka
filenin ikinci reisi olarak Anka. 

raya gelen eski kalecilerden Sa. 
minin kaleci durmasıdır. Sami 

bir gün evvel Ankara~ücüne kar. 
ş ı oynayan asıl kalecinin gol ye-

mesine kızmış. onun yerine ke'l . 
disi durmayı kabul etmiştir. tz.. 
mir takımı iki günde bire karEJI 
ı ı ı::-ol viverek dörunü~tiir . 1 .. ı-,,omrn TJrmirsbor takımı 

Ankara da 
Atış 

müsaba/,ası 

ı\nl,ara. (Hususi) - Bölge ltı 
cılık ajanlığı, mayısta yapılacak 

bölge birinciliklerine hazırlık oL 
mak üzere bir atış mlisnbakası 
tertip etmi~tir. 

Cumartesi ve pazar günleri ya 
'>ıl:;"ak elan müsabakalar Anka
ra garı yanındaki atış poligonun 
1a ve Sank1"1a a .. , ..... ,,.,,:ı.,•<i pc 

.)n.ıa yapıla ... .ı ..•.. 
Müsabakalara amatör müsa-

1 
~ıklardan ba~ka birçok tanınmııı 
dmseiı>r <le dn \'l't cdilmiAtir. 



d 
Pekinin 100 Li şarkında ı~üin o. 

lan 'e buyuk seddin golgeleri a!tm
da bulunan Yu·Li'del,i me~hur ıpeh 
tacın Liu·Siu.Uui ölduğu zaman 
karı'iı Ye'yi biı} uk bir keder içınde 
bırakmıJı. Liu • Siu· Hui hayatta 
iken, rarikulfıde ipehlilerının ~ohre. 
tı ımparatorun ara} ına kadar ya· 
vılmı::tı. Ye güne~in of,lu olan .ım
parator, onun en gi.ızel renkli de· 
~nler ve i~lemelerle • ü ... lü ipeklileri. 

nı gurduğti zama·1 Liu'nun !,:matine 
o !:adar hayran olmu.tu ki ona yal· 
nıı bu malların bedelini değıl he· 
dı}e olarak da Ye'yi \'ermi::ti. 

Ye ipek tacirinin üçüncü lmrı'E.ly· 
dı. llk iki karı~ııun ra.ı kendi ya. 
ına yakın olan ihtiyar Çinli, Ye'yi, 
gtln~in oğlunun değtl, bizzat Gi.ıne· 
~in bir hediye:>i gibi kabul etti. 

Oteki karıları onu kısl.andıkları 
için, ona, daha hayatında iken, bah· 
çe:ıinde altın krizantemler açan, ha· 
vuzlarının üzerinden oymalı tahta 
koprüler geçen, tavanı kat kat boy 
nuza benzer sü !erle :.irin güzel bir 
kiişk hediye etti • 

Bu köşkün bahçesi kocaman ve 
bahçenin dı\ arlan yüksekti. 

Liu ya:lı \C hasta idi. Ya~lı Ye 
hasta koca, Ye'ye karşı olan sevgi. 
sinin günden güne arttığını his e· 
diyordu. Olcceği zaman altınlarının 
kendisile birlikte gömülme ini isti
yen 'bir ha is gibi mümkün oLa, 
onun da kendisile birlikte gömülme· 
sini istiyecekti. 

Son demleri yakla~ tığı zaman, 
yapı.ık kadar incelmi~ sarı elini kat 
dırdı. Ye'yi ~anına çağırdı ve ona: 

- Ye' dedi. Ben ölüyorum. Cese· 
dimi büyük \e mukaddes Çin diva
nnın gölgesine gömünüz. üstüne 
bü}'Ük bir türbe ) aptırınız \'e sen 
olümümden sonra on beş gün, on 
beş gece ... Açık mezarı.mm ba~mda, 
açık yüzüme baka baka beni bekle .. 

• • • 

L !U _ Siu - Hui'nin olümü ha· 
kikaten Ye'ye bü~ ük bir ke· 

der yermişti. Fakat bu keder acaba 
ona neden geliyordu? Koca::.mı kay· 
bettiğı için mi, yokSCl gecelen saba
ha kadar on beş gün b:r mezar b:ı.. 
:.rnda lx:klt:meğe mecbur olduğu ı· 

çin mi? 
• • • 

L 1C-Siu.Hui'nin mezan, vasi· 
yeti üzere bü~ iık Çin dı\ ar· 

lannm bir kenarında idi.Onun cenu 
bunda, ta uzakta olduihı jçiıı ma~ 
mavi görünen K\en·Luıı dağı \aı· 
dı. 

Bu mezar, muazzam bir tütoe 
idi. Dört ba~mda buhurdanlıkıar 
yanıyordu. 

üstü itl nı.Uıircı.ue \e samllk:'ira· -·. 

istiyo 
ne i~lenmiş al kadife bir örtü ile ya. 
rı) a kadar ôrtülmü5 olan bronz kak
malı ce\ iz tabutun içinde siyah bir 
:nabedinin ü-,tiınde: Liu·Siu·Hui' 
nin sap ... arı, bir balmumu kadar sa. 

ı ha.ı yatıyordu. 

Bu ba~m yüzünde müthiş azaplı 
Jir ölümün korkunç ifade~i heykel· 

i_ ............. _ ._ ............... 1 
ı Ç e v iren ı 

İ SUAT DERViŞ 
! ................................................ 

le5Jlli~ bulunuyordu. Ve güneşin oğbyla eğlenen bir şarkı 
Bu gece, Ye'rıin bu mezar ba~ın- be teleyip onu söylediği için idama 

:b beklediği ilk geceydi. mahkum edilmiş bir za,·al!ıydı. 
Bedritam halindeki ay geceyi bir Dündenberi belinden a ıldığı dara· 

!{Ündüz kadar aydınlık yapmıştı. ğacında herkese tcı;hir edilmı_ti. 
'Ye al brtünün üzerine tellerle pul· Yarın cellat onun belindeki ipi boy. 

:arla i~lenmiş olan ejderha şekilleri. nuna geçirecek ve '.:\1ei·Tei'n dl\4,ya
.:anlanmış gibi, pınlda~ıyorlardı. 1 daki hesabı da bu suretle temizlen· 

Ye, krbtalden yapılmıs kadar 5ef- miş olacaktı. 

um~, 
!ar fakat yann boynumdan 
caklar .. 

Asker horluyordu. 
.Meti·Tei sesini yavaşlattı : 

a:ıa· 

- Ama sen istesen bcnı ölüm.. 
den kurtarırsın . 

- Seni ölümden nasıl kurtarırım? 
- Çık ~u merdivenden yukarı. 

Ç'.öı benim iplerimi. .. ben kaçarım. 
Ye; onun sözünü dinledi. l\lerdi· 

Yenlerden tırmandı. Onun ipini 
çözdü. Ya\'aşça yere indiler. 

Ar;kerin yanından ayak parmak· 

lannm ucuna basarak uzaklaştılar. 
Dı\·arın öte tarafına geçtiler . 

.... 

faf, rüyadan fırlamış kadar gayri· 
hakiki olan, rüzgarsız, kırı~ıksız \'e 

bulut uz bu gecede, bu rnezarm ba
,ında diz çökmüş oturuyor. 

Ye mezara doğru ilerledi. Mei· 
Tei'n oralardan uzakla~ma ı lazım. 
dı. Tam bu sırada l\lci·Tei genç 

Mei.Tei ayın parlak ışığında sa· kadının elini tuttu. 
atlerdeııberi Ye·yi seyrediyordu. 

Yarı ayazdan, yarı korkudan, ya. 
rı matemden, yarı da del1~tten ağ
lıyordu. 

Kocasını hiç de koc.a gibi seveme· 
mi:;:ti . .Fakat bir Çin kadını bunları 
düı~iinmeğe mezun değildi . Güneşin 
oğlu ve Çinlilerin imparatoru kendi
sini bir hediye olarak ona vermişti. 
Ye onun malıydı. Simdi kendini. 
sahibi ö!mü~ bir köpek kadar kim. 
~e,iz hi sediyordu. 

Sonra kocasının yüzüne baktık
ça, onun bır <lah:ı dünyaya ge!ece
ğı zamana kadar, bu korkunç yüzu· 
nü muhafaza edeceğini düşünerek 

miıtee ır oluyordu. Kimbilir onun 
ecdadı öteki dünyada kendi im bu 
~ uz!e gördukleri zaman ne ka<lar 
alay edecekler \ e memnuniyet izlik 
gü~tereceklerd i ! 

lyi bir Çinlinin, ölüm kar~ı ında 
} üziınün bütün .sükCınuou muhaia. 
za etmi~ olması Iazımdr. 

Kocasının yüzünü ok~aya, ok~aya 
düzeltmeğe uğra5tığını görüyor ve 
bu, vaziyetinin felaketine rağmen 

her şeyle istihza eden tabiatinin il· 
ca2.tile dudaklarına bir gülümseme 
getiriyordu. 

Ye'nin gözleri onun çehresine te· 
adüf edince, genç kadının bütün 

\iicudu deh~etle titredi. 

• • • 

E ELl.NDEN a .. ılı olan adam 
tıpkı kocasına benziyordu. 

l'al:at onun genciydi. Ve yüzünün 
çizgileri gerilmiş, ı tmıb mana-ı or· 
tadan yok olmu.tu. 

Bu kimdi? .•• 
Bu neydi? 
Ye, yerinden rırladı. Ko~arak dı. 

\'arlll kap1-ıından ole tarafa geçti. 
Dara.;:ıunı ı ~.ya.: ı ::u .• d< e'.ı m•z
raklı bir acker otuımu~. iki bü ;:!iım 
olmu5 uyuyor, genç bir :ulam ora· 
da aHanıyordu. 

Genç kadın onuıı yüzüne bakt~ 

- Benim hayatımı kurtardın, de
di. Ornrümiln sonuna kadar seni u· 
nutamıyacağım. 

Ye gözlerini ona kaldırdı. l\leh. 
tap çok parlaktı. Gece çok güzeldi . 
Ye, kocasının ihtiyarlığını, \e Mei· 
Tei"n gençliğini düşündü. lçini çek
ti ve yüzü kızararak: 

- Ben de seni unutmıyacağım, 
dedi. 

.l\Ieti·Tei oradan uzaklaşamadı . 
- Gel Ye, dedi. Genç•.in, güzel-;in, 

uzaklaş şu tabutun başından.. Se. 
ninle biraz ~urada oturalım. 

- Ya senı tutarlarsa? 
- Artık umurumda değil.. Seni 

gormeden e\ \el canımı dü~ünüyor

dum. ~eni gördüm. Şimdi !>en bana 
canımdan yakın gelıyor:ıun. 

Ye elini onun elinden çekmedi. 
beraber bir ta5m üzerine oturdular. 
ikisi de biribirlerine hayatlarından 
bahsettiler. Ccce ilerliyor, ~afak 
yakla.ıyor, nefer duvatdı üte tara-
1 cta horluyotdU. _ .,_,_.,...,,. __ ,,,_..v. 

Mei-Tei ona ) ava~ \e tat1ı bir ses 
Küçük Ye' minicik ellerile çehre- ,·c: ı 

nin bu km.:ığını izale etmek ıçın - ~ ' 11 kımsi~?. diye ~rd~: . e~~ Eğerclımde sazım ohayc!ı. a. ~ ~ 
onu oğu,turup duruyordu. \·e ölü· . .B~ıı az şaırı !\lcı·Teı m S~n na güzel bir şarkı okurdum, Ye, oe· ; ', ı\ 
nün yüzüniır. soğuk tema-ı pamı:ık· ı kı~n ın! nim ı:azun çiçeklerın yapraklarını, -"'• -~ '"' 
!arına dokundukça 'ücudu iırperL - Ben koca .. ınm mez.ırı ba5ınJa ağlatır. Sabahle) in onu görenler .. · yi ,.e brnim kocamı da kuı laracak ı hat yatağınd:ı ü!en bir Ç ı·, ·n 
)udu. ı o-ı be< gün beklemE-e mecbur ol.m ,ebnem )ağmı;ı zannederler. bır çare du::iındum. 1 t:ırip bir çehre go•lerm ... i a. ı:J 

Bir ara Ye' oğuJurarak bu yi.ızü Ye'yim. . Be:ıim ~aıım ıırtmaların ,.;etini - Bu çare nedir? ama darağacında ölmüş b!r ir. 3 
du·z .. ltemı·}·ec"''"nı· ::ınladı \e b."'~ını 1 -. s .. e:ı .. giızel bır kadınc:m... d d 1..) • L' sn 1 .• U"ll 1n ~eııı" k .. n '"ıınıwmn ı"nı' kı'm "ı" tıt "ll'CZ ~ '

0
• .. ~ 1 ur unır . .uenıın sazım, ejer ana - ;;- ı: .: '~ · -.. -.. . ' -. - .,..u ,.. .. ~ c J..: • • 

\ ukarı doğru kaldırarak onun yiı· ) e onuııe bal,tı \e bOrdu. \alabılscm, ana ha) atı, e\'da) 1 oğ· di e\lmde ~~lı) ... ca ın. h.ocaınıu ~teı • Tei: 
~ı.lr.u duıelune ... i için kendi \"~.ıı 1 Seni_ni~in a:tılar?. retir ... zarnilı kiıçuk Ye, zarnllı ku- }Ültını.ın ç:zgıle.ı ana çok benziyor. - Güze:. Ye, dedı. Bir kadı 
r.a dua etmek h;tedi. - Bcnı şımdılık belımden a-.tı çuk yaprakçı!•, ipek tüccarmm kot./ Onu tabutundan çıkarıp daraga~! zekfısmdan daha iı tun ne \ardır 
\'c i:;;te o zaman gözleri, lan arasında <:en acaba onu öğrene·! r.a :ı "lC ıgız. ) :.ırın nobet clegı~tıg • • • 
dh:ırm öte tarafındaki bıldin mi? , ~:ıman, onun cc edıni görcn!er, se· E lffESt sabah ... -;afaktn d 
b'r darağacında c:allanan Ye badem biçimindeki gô.,lerinirı 1 nın e İ) k da~ ar ma\ ıp u1du •unu ınıulJ)(l{TIW J.ııı~1JqoU. 
bir <.ı-rııc te~aqüf etti. tcc .. :ı ü-. dclu bakıc.larik oh.ı bal,ı zannedec kler. Bu tntle n fer dl , lara~acında ô"mu~ olduğunu g~ 
Bu cı kı l\1frTe'in bel. yordu.: • I .~urtuiacal,. Kocam<. c'•nce .kocam Jer. Tabutun kapanmış kap~zı 
den .:Jarağacına a .... ı\mış _ Sevda nedir?. . la ecdadının kar~ı ına bu mutckal· nünde Ye daha on dört gün i'c1' 
olan l;edbaht 'ücuduydu. _ . 'eden bunu bilmez gibi c;oru· i .. ) üz le \ı\mal.t.ın u tanını) acak. di. 

yor un? :,eni burada kocanın mezu .. l r.h.u s.ıb:ıha kıJ. r ı,arg:ılar onu:- On dürt gün sonra kim e bir d Mei. T.i bir az . airhdi. - ız 
rı ba;mda bekleten hıs neJır?. cJ' .ıl1t ç hre .. ini ta'lınmaz bir ha om:n evinden dı~arı çıktıgını 

- A~k bu rnudu..r? e ı:.o!.aca!.lar 'e eğeı !.arg1lar \'ahoıı mccli. 
l\lei-Tei gülürordu. m,lar onun çehre ini muhafaza et· S:ız ~:;airi l\ lei-Tci'le Ye öm•irl 
- Bir köpek, efencli-,inin mc·zar. c:er bile kocamın ec laJı da ağ:ıcm· nin soı;una kadar bu yüksek dı,:ı 

ü tünde, ona ekm~k \ermiş oiduğ 1 1 Ja buldukları kocamın Ç:!hıe-,iniıı 'Jahçelerclen dı~an çıkma1ılar. 
onu barındırdığı if)in duyduğ'.ı min· bu muztarip - man3:>mdan dolayı Çün!;:ü iki~i de saadeti bu d1,·3r 

nettarhkla on beoı gün, on be~ gece .:mu ayıplamıpcaklar. <.;üııkü. ra. i~:nde bol, bol bulmaktaydılar. 
beklerse buna sevgı derler mi? Ila· 
yır, buna sadakat diyebiliriz .. Bir 
\'a "ıl) et kar<; ısında duyulan hu. met 
dıycb:liriz. Fa'mt e,·gi! e\·gi a:ıla~ 

Ye, lnn darağacına doıımek istiyo. 
rum. 

- ~için? 

- Çünkü on beş gün "en bu me· 
ıar başında ya~anıağa t<:hammül e· 
demi) ec.;:!< bu mezar başında tıpkı 
dalından kbi'miş bir ç•çck gıbi ya I 
'a .... P' a5 olaı::ak-,ın 'e çunh.i.ı . 

- Hayır .. 1 hyır ... en kaçma'ı ın. ! 
- Kaçaımm. Çün.J,iı.. ~a.akla j 

hernber ııub~t d"~ ~tırıld ği zanıan 
he'lr b~!de, k.n U} U) 3 ka mı~ ro et 
r•. ~ J\....ı'.-ın:._c~\ \C 1J,,11İ 1 Ç ıtt ·ı 1 

çin ıdam edılccd,. Bır ba:-1...a-ınıı 

lıd\atı bahnsıra :.a'.:am..ık ı ttmem 
(,.ı1ç ka:lı:1 hırdenbire onu omuz 

lanndan tuttu ve ha~ atı:ıda birınc 
dela olarak clii;Undiiği bır .eri tel, 
lif etti. 

. neni dınle !\t •i.Tci, sett dlüı 
5C:t ben cenin acını Liu·Sıu·Hu 'nir 

21c1:>ınc.lan daha ku\ \'et1i duraccı:!ırr 
\"e muhakkak öleceğim .. Seni nöbet-

iMi' 

"s·rop 
PectoraJ ., 
E:.,!d '>C yeııı bütün ok. 
ı:;ürül.Jcı i J ~ irir, bal 
g,ım suk .. drtır. broı."iaıı 
l mi~· . n~Z!C' v grip. 
ten korı..., .;o·~ü !eri za· 
• .,~ '1 oPhnssa şa. 

yanı tavsiyedir. 

CCZA "' ... ~I 
8? • • l "tnnbul 

ŞURUBU 
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Ekzantrik Fransız 

Ş8rabını 
sanatkarlarından birkaçı 

kafa tasından 
içen romancı ! \' ~ Z ~ \ıl: L. Buse l 3 5 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah 

Şair Şarl Bodler, adr etrafında alaka 
uyandırmak için bir zenci kadına 
aşık olmuştu 

Bir çocuk bülOğ yaşına ne kadar yaklaşırsa 
o kadar memnu yiyecekler çoğalır 

ıası . 
gilj2 ka;erıesınde bir gün iki !n- yetle beraber otururlar, san'ata, 
kaııv 1 ını, Paris caddelerindeki hayata dair sohbetler yaparlardı .. 

e eracn b' . 
İki k ırıne girmişlercii. Faicat gün geçtikçe Bodler, ingi-

ı.ic §araa:l:ndan yaşlıcası, bir köşe. liz reı;samınm giydiği kırmm ka-
fclli b' p ·Çıncktt. olan garip kıya- dife yeleğe hayran olmağa baş-
. ır talu . 
ıçlerinde ·. ~ . 1~sanlara bakarak ı . lamıştı. Ve işte o gi.'.n gene böyle 
~ccanıa: n bırını ışaret ederek he- · kJnuş:.ıp dururlarken etrafındaki 

- İ ahali birdenbire Bodlerin ayağa 

Ş · Şte, dedi · k d' · ı · i aır ~ 
1 

, ışte en ısı.... ı · kalktığını ve ngiliz ressamına 
!>'ar Bodler' .. ·· -' ~ "Ch' 1 F d nı.ız? O ı goruyor musu. .uogru ıen ,, yani ransızca a 
· nl tng·r arın arasında duruyor. bir hakaret ifade eden "köpek!,, 

1 ız kadın b .. ı · h - · • el' k el • · ·1 can l'ld ı u soz en eye- •_ ,~ ı.. lye hay ır ığtnı ışıttı er. 
söyı ...... ~n .0 kadar yüksek sesle IJJ' -:-:-.._~. Bu kelimenin telaffuz edilmesi 

"· .. ıştı k' ... '~ 
ka11 B dl 1

• kocaman yeıil şap. ":.~- üz: ; ;r:e İngiliz ressamı da ayağa 
Ôı.ılı.ın ° er ititmitti. Beraberir.ıJe .- -.... ,_.,.' ' kalk :mş ve ikisi birden ceketlerini 

an arkad 1 , , 
~nada. "li . aı arından birisi o ç ka:-üıağa savaşmışlardı. 
ğı.ılc 1cı; an~ 0

. ~eşhur, pek so- _Ah madam, müsaade !liniz, sizi Etra:takiler, iki kişi arasında 
dc1r·1 tne,~...:ıını hatırlıyorsun · m~tlı:ş bir kavga olacağını sam-
ı ,.ı tni, Şarı? "'l b' .. .. nmm ıc güzel boymmuzdatı tarnna 
Cıtıesi .. . · .,. e<.~ ır soz soy- asayım! yorlardı. 

"ap ,, uz.erıne derhal şöyle bir ce-ı Fakat kavga olmadı. Bu iki san. 
•erdı · 
lı atkar sadece kendi aralarında bir 

. - qatrrlarnak , .. .. mek yolunu tutmuşlardı. 
gıbi h mı. Bugunmuş B'lh B dl b" 1 b" k yelek tırampası yapmağa karar . atırınıda N 

1 
. . ı assa o er, oy e ır re -

tırn 1ı:· .. ası unutabılı- 1A kl' . . 'd . . d" .. vermişleı:ı:li. İngiliz ressamı o 
ı o aog~ uk k .. .. am şc mı ıyı en ıyıye uşune-

za"all.ı ış gununde ben . . . . muhteşem kırrnızr kadife yeleğini 
babaını le 

1 
. 

1 
rek Parıste hır zencı kadına delıce 

Şar1 at ettım .. A k ld ~ r . Fran:;ız şairine verecek, şair de 
den ik· tBodlcrin bu sözlerini işi- aşıB 0 ugdun~1 . 1 kandıettlı. .. b:ına mukabil aralarında malum 
b.. .. ı ngiliz k d eyaz erı ı a n arın en gu-
UtUn a ını korkı.:idan 1. A k 1_, ~ .. 1 a· bir küçük köpeğin methi zımrun-h' vUcudia .. d' ~. . zc ıne aşı o .uugunu soy eseyı ı, 
''•etiler, rınrn urpcr ıgını buna pek az kimse ehemmiyet ve- da bir şiir yazacaktı .. 
. l<'akat I!odı . rirdi. Fakat Fransanın bu en ileri Yele:<: Bodlerin o kadar hoşuna 

tiflerı'n· crın arkadaşları is- . k d gitmişti. Karşılık olarak kabul et-
ı h 0 şairinin bir zencı a mı sevmesi 

taneaı· la.A t'f zınuyorlardı. Hatta 'bir tiği teklif de cidden büyük bir a, L şüphesiz merak ve heyecan uyan-
- ~arıtarak: şeydi kendi arzusuna rağmen 

Evet dıracak bir vaziyetti. Bodler bunu 
<:ığ1n1 ka ' evet, dedi. Sen baba- hbul etmişti. Zira bizzat köpek-._ biliyordu. 
tUn ~e.ırı·ı P. ıatıriyle öldürmüt- ten asla hoşlanmazdı. 

'nod\6 ?llı?. Fransı lisanının en güzel şiirle- Fakat Bodler, bütün gayretleri-
- li.er: cevap verdi_ ri teşkil eden es rle inden birinde ne r;:ığmen arkadaılarr kadaı; ga-

dü•.. anr, kasap aat;riyle ö):für- Bodlcr, bu siyah derili kadını rip şekilde giyinmeg-e muvaffa'k 
.. unı b" " · b d k ı· · hazn

1 
k Uyük annemdi. Ben ba. egecenın a anoz an ra ıçesı,, olamazdr. Mesela arkadaşlarından 

Ş ·aynar su.da haşladım.. ldiye tavsif e.der. Aralarında şid- Barbry Doreviley, Dambura gibi 
arı b d ı· b. 'h · ld -iten .. l>Odler bu sözleri söyler- et 1 ır 1 tıras 0 ugunu yazar.. bir plili ceket, yeşil bir ipek ye-

tlını goz kuyruğiyle de lngili.z ka- .Halbuki hakiki hayatta bu kadını lek, kenarlarında mavi zırhlar 
kadarını ıeyrediyordu . İngiliz öpecek kadar bile ileri gitmemiş- bulunan daracık bir beyaz panta-
. 'tıları . , . 
ltitiklcr· ''.?1d.i taş kesilmişler, tır. lon giyerdi. 

gelince, dünya
nın en garip hareketlerinde bu
lun:nağı şiar edinmişlerdi. Mese
la Teofil Dondcz; kocaman göz
lükelrini geceleyin yatarken bile 
::;özlerin~en çıkarmazdı .. Ve bu
n'1 mazur göstermek için miyop
luğunun derecesini ileri sürerek 
gözlük olmadıkça, geceleyin rü-

da ne 
1 tnuthış itiraflar karşısın- Herkesin gözü önünde Hareketlerine 

l Yapacakı bil b' h c geı . armı mez ır a- bir yelek trampası 1111§lerdi 
. l3ı.ı sıra:t · • Bodlerin teşkil ettiği grup,, da-
ça_ki ,le a şaır Bodler, masasın- ha fazla dikkat celbetmek için 
~!ladı tnek ve peynirden yemeğe elbiselerini de en garip renk ve bi. 
l' ' Yerken d .. l" 0rdı.ı: e '§Unu soy u- çimlerden intihap ederlerdi. Bocl-

( DetJamı 14 üncüde) 

- Bu . . ler bir gün Brüksel.de meşhur In-
~tık b . peynırde tıpkı hır ço. 1giliz ressamı Stevens ile bir kah 

eynı 1 · . -
14~.. ezzetı verıyor !.. 1\re!:le, artistlerin köşesinde oturu-

,. Uıaadc ediniz sizi wordu. Bodler ve Stcvens ekseri-

Bunu:-ıla beraber ç.ıcuğa Avustu. 
ralyada da rahat yoktur. Orada da 
çocuk erkek olma yaşına yaklaştık
ça birço!..: yiy~cek mcrnnuiyetlerine 
tabi tutulur. Memnu olan yiyecek
ler muhtelif kabilelerde türlü türlü 
ise de hemen hepsinde müşterek o. 
lan e~ as en makbul yiyeceklerin 
menolunmasıdır. Bunlar da Ayustu 
ralyalıların en lüks yiyecekleri O

lan kamluınbağa, yılan balı~ı ve bal 
gibi şeylerdir. 

Bir çocuk büluğ yaşına ne kadar 
yaklaşırsa o kadar memnu yiyecek. 
ler çoğalır. Ondan sonra da yayaş 
yaraş tekrar memmıiyetler kalkma
ğa ba::lar. 

Bir delikanlının memnu bir yiye
ceği tekrar yemeğe ba~lıyacağr za
man kabilede hususi merasim ya_ 
pılır. l\1emnu olan hangi hayvansa 
o hayvan aylanır. Mükemmelen kı

zartıhr. Yağından önce delikanlmm 
ağzına sürülür. 

Dansedilir. Ondan sonra genç 
bu hayyamn Hinden yemeye mezun 
olur. 
Diğer memnuiyetlerde hep bu şe

kilde kaldırılır. Bununla beraber 
bırçok kabilelerde bu yiyecek mem 
nuircti adamcağız la i htiyarlaym
caya, saçı başı ağartmcaya kadar 
bile devam eder! 

Bu yiyecek :nemnuiyeti yalnız 

erkeklere mahsus da değildir. Ka
dınlarda muayyen bir yaşa kadar 
ayni şekilde bir çok yiyecek yasak

larına riayet ederler. 

Avusturalya insanları arasında 
bu kan~ık yiyl-cek mcmnuiyetleri
nin gıda azlığından, iktisadi şart

ların darlığınJ:ın ileri geldiği zan
nedilmesin. Bunlar, sırf dini bir ta.. 
kım itikatların net.icesidir. Daha 
doğrusu Avustmalya insanlarında 

hrnüz bir din <h·,hi ::;ayılam1yacak 

olan Ye insaniann en iptidai din 
şekli bulunan (Totem) itikadı, bu 

-41~~-

Avmturalyalı:arm bu dinleri o 
'•2dar garip ve bizim zihniyetimiz
den o kadar uzdktır ki bunu en yük 
e:~ içtimaiyat Alimleri bile tama
mi:~ anlamış d0ğillcrdir. Her alim 
(Totemizm) denilen bu ilk imanla. 
nn itikat ~istemini kendine göre ve 
biribirinden pek farklı şekillerde L 
zaha ç::ı l ı~mışlardır. 

Filha!dka A . usturalya insanları. 
na hakim olan (Totem) gayet ga
rip \'e esrareng:.Z bir ~eydir. 

Bir defa, bir Anısturalya insa
nının bütün h:ın::katı11ı, ya~amasını, 
ra~am:ık fiillcrıni, zihniyetini, adet
lerini, dünya ~örüşünü. hatta yiye_ 
cek ve içeceğim dahi (Totem) izah 
eder. Totem .. "l'.ı in::anlar arasında 
o kadar (her ~ey) demektir!.. 

Totem deni!~rı şey ise her kabile
n;n, daha doğru-:u daha kabile hali
ne clahi ~elmemiş olan Ye adına 
(klan) denilen basit insan toplu
luklarının menşeleri olarak kabul 
et~iklerı muk3ddcs hay\'an Yeya ne
bat demektir. 
~re;:-cla bir kabilenin totemi ker. 

te · hlc ,·eya ti::ı!'ah \·eya karınca 

ola':ilir. Yaht.<~ <..la bambu ağacı \ 'e
F Hindistancevizi aF{acı olabilir. 
O vc.kit o kab:le ıertleri hayatlarını 
ou hayvan veya ağ:ıca göre tanzim 
edeı :er. 

Keza yiyeceklerini dahi! 
Totem muKadd.:s olduğu için o 

hayvan Yeya ı,ebcltı yiyemezler. O

nu yiyebilmek ic,.:n hususi merasim 
yapılmasına !füıt:n hasıl olur. Ve, 
muayyen bir :r.tiyarlık yaşına gelip 
de kabilede muk::ı.ddes mevkie yük

selmiycn hiç "i:~ıse totemi yiyemez 

olur. 

Keza, insaniarm biribirlerile nis. 
bet \'C hayat derPcelerini dahi to_ 
tem tayin ed.!r. Yani .Avusturalya 
in"anlarr arasmd:ı bizim bildiğimiz 

neticeyi Yeriyor. gibi kan akral.aiı~ı y')ktur. Ayni to 
Şa~ılacak oir ~ey dtğil midir ki teme tabi olanl::tr biribirlerinin ak. 

henüz tenasülü.ı dahi manasını bil. :·abaları olurla . , . 
miyen, çocuğun d:iııyaya gelmesi 
hakkında bile bir fikirleri olmıyan 

A1:usturalya h~ anlarının (Totem) 
sic:temi denilen bir din sistemleri 
\'ardır!.. 

IIüliirn :\\'U,; twalra inc:anl;n:-:ın 
gerek ferdi gerek içtimai, gerek ru
hi hayatlarının yegan'! mihYeri (to 
lem) !eridir. 

lnsanlarm bbyie mutlaka bir hay 
~aa · ' vr nu Yun, rnadanıf" r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

llı}la d '•.nada kadınlardan biri ka- 1 - 1 
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h~d csdm~~möt~~dm ----------------------·--------------lleı1t~" ktınıldayamıyoıı:lu .. 
rakına le de daha fazla ititmek me· 
hrjtıd apılnuştr. Derken Bodler, 
tine en fırlayarak kad·nın dizle. 

iltıldı ve. 
-Ah ... 

ltıtdı.. ~ .. guzcl madamı diye hay-
~cl, na . uıaade eı:iiniz sizi bu gii-
8ayını rın boynunuzdan tavana a-.. o. 

alt i,.· ınce beyaz etinizi 1sır-
:ıın y 

l{ anıp tutuşuyorum. 
ç ~ adın b .. 1glığ1 b ~ u hucum karşısında 

l30<ll astıgt gibi kap:ya fırladı. ! 
}'anına~~. tekrar arkadaşlarının 

......_ oncrek. 
.. ŞirnQ· • 

!tır kita 
1 

1 bakın, dedi, benim 
•atılac kp arını İngilterede nasd 
d' a 1 Ç" k ıp İtıgil un ü bu kadınlar, gL 
arını1 terede bütün bu yaptık-
.. anlata '1 llk bi ca;c ar .. Herkes bü-

~kı.ıya~ r ktnerak içinde kitaplanmx 
·· ~a tır B' 11tleri . · ır iki hafta içinde 
k tnın t ·1 an" ngı teredeki &atışx, 

ı.ıı .. yen ern· . 'k' . ı· . aca• ınım - ı ı mıs ını 
'\; ıctır, 

.. c hayat • 
1.trnıeın. ıneıa birsinek bile öl-
a Yan~b§ olan Bodler bundan son 

· a~ı el a:'l'ı~k . ır n an geçmekte olan 
ağa, b gıbi bir kediyi alıp okşa-

aşla.:h. 

BadJ~r Z . • 
Şarı :a ' encı ka:lı ıa aşık 

igcr 1 Otller ile arkr . .laşları olan 
a Cıı:sant 'k ı:~ıar· rı şairler ya~ayış 

'Ylc ahaıı·y· h d" .. 
ı ayrcte uşur-

1111 AD~N'llN Do, 
MU2L4/ll. TAl?l.4 
Mil <;il? Dı E l<iN 
LfR iMı' Y~Di',-....,.ıım;,.ıı;s 

SEA/h,/ O<ii.UAI Ö>'i.C 
Mı' BEi. i . >liÇ Gc~ 
Mcl>?i.f D/M. lt'oNV 
v~YIM ONUN-

L.,q ••• 

\'an wya bir nebata bağlaı:malar 
ne garip bir şeydi r, değil mi? 

Halbuki henuz cecl n: ne~lin de 
\ ammdaki ta~ı't U:diseler i anla~ a· 
marruş olan İ11sar.ların bu inanış, 

.>·ani din şekiikri, hayat ve kainatı 
iıah sistemi df'.ınek olan (metafi
zik) leri gayet tabii bir had i 
den ba~ka bir ~ey ciegıldır: llk ın~aı 
kendini dünj'ara getırcn ceddin· 
takdis etmişfü. 

Esasen kendisi de: ılk ced<linde 
~aşka bir şey değildır. 

lzah etmi şt ik ki l'l.\'11Sutralya in 
sana nazaran in::a'1 yeniden doğ 
maz. Ölmez de: olum fikrini kabu 
etmek o kadaı i .ısan ruhuna zıttı 
ki bugün bile en medı ni insanlar ö. 
H.ımü bir hakıkat rılarak kabul ede
memektedirler. 0lümden sonra da
hi ruhun yaşadığrna inanmaktadır
lar. llk insan i~e ne doğmayı, ne öl_ 
meyi kabul eı..ıcmemiştir. 

Ona göre ayni (ced) , kadının 
vücuduna gire.e" tekraı di.!;-yaya 
irısan halinde çıka,·. Sonra kendi 
\Ücudundan ç1kar, nebat \·eya hay_ 
\·an da~lar \'e '. ·. ;l:ırm kovuklarında 
ya~ar. Sonra te!mır !:adının ,·ücu
duna girerek i 1rnn olur. 

Binaenaley.1 rı>r Ş\')' (ced) den i
barettır. lşte b:..ı cecl, oldükten, yani 
insan cesedinden çıktıktan sonra 
bir hay\'an ve.- a bir nebata girerek 
kendi kabilesıne ön<ler:ik eder: 

(Totem) bu::ur! 

Onun içindir ki A vusturalyalı in· 
san!ar kcndilednin bir sümüklübö_ 
cekten yeya bir karıncadan ,·eya 
bır yabani so\·an kökünden geldik_ 
lerine inanırlar. 
Hoş bugünkü fen ve ilim dahi 

ilk insanın tabiatteki bu (devir da. 
im) hadiscsinı sezişinden daha ileri 
gitmiş değildir. Bugün dahi öldük. 
ten sonra toprağa karıştığımiz ve 
topraktan tekrar biyolojik değişme

lerle nebatlara, hayvanlara kalboL 
dtıh'UI11UZ, ve unları yiyerek tekrar 
in~an şeklinde teşt:kkül edebildiği

miz anlaşılmış değil midir? 
Binaenaleyh, Avusturalya insan. 

!arının (insanın menşei ) hakkında 

sezdikle:-i (devir daim) hadisei. e. 
sas itibarile, tabiatin insan tarafın
dan ilk anlaşılış şeklinden başka 

bir şel değildir. 
An1sturalyada erkek olma yaşına 

gelen, yani çocukluktan kurtulan 
bir gencin, kabilenin gizli adetleri. 
ne dahil olacağı zaman yapılan bü· 
yük me:-asim, çocuğun artık (to. 
tem) e \'e onun emi:-lerine tabi olma 
sr hadi3e~inden !barettir. Bu mera. 
slm, hemen bütün Anısturalyada 
C'sas itibarile aynıdır. Yalnız tefer
rüat \e tabi olunan toteme ait hu
sıı~iyetlerdir ki bu merasimi biribi
:-inden :ıyırır. 

lşte bu ilk znühirn ayin (Bord) 
denilen ayindir. (Bord) ayinine ilk 
d{'fa iştirak etmiş bir delikanlı, artık 
çocukluğundan tamamile sıyrılmış 

\·c totemin haram ve helal \'azifcle • 
rilc mü!~ellcf olmuş bulunur. 

Her insanın kabilesindeki mevkii 
de (Dord) ayinlerine i~tirnkile öl
çü!Ur. Bir adam ne kadar çok 
(Bnrd) ~yinine i~tirak etmi~"c ka
biledeki iı;tim3.i mc\'kii de o kadar 
büyümü şolur! 

( Det•amı tıar) 

1 Yatak, yemek ve çalı§ma o

dalariyle salon taknnlan vel

hasıl her nevı mobil::,·alar; 

BAK ER (eski HA YDEN) 

mağazalarında ltı~hir e:'.il

rnek te ve heryec-d•·n ucuz fi. 

at ve müsaid şartlarla satıl-ı 
maktadır. 
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al hatun çirkin değil 
itadan daha cazip ve d 

elki de 
sumdu 

Bu itibarla biltün tedbirleri al -
m:ı.k ID.ıınndı. Kırda görüşerek hiç 
kimseye sır vermemek en muvafık 
yoldu. 

Ve böylece anlaıııp ayrılan Köse 
Mihnl, Saltığı bularak derhııl bir av 
hazrrlığı yapıp kıra çıktılar. 

Kose Mihalrn kız.ı için Anitnyı 
bö;, le bir hud'aya düşUrmek kadar 
basit bir şey Uısavvur olunamazdı. 
Gerek Köse Mıhal vo gerekse Sal. 
tıkalp, bu ktzm fc.>ttanlığmn hayret 
içinde kaldılar. Filhakika kırda ya
payalnız iki kızı da at Ustilnde buL 

dular. 
Önce sohbet dereden tepeden ol

du. Fakat Köse Mihal de,rhal bir 
vesile bularak Knracahi.sara hazır
lanan !!cfcrden ve bwıu idare ede_ 
cek kumandanlardan, kuvvetlerden 
bahsetti. 

Mog-ollann Selçuk hUkümdarlığı 
1 

arazisi içine hUcumlarmdan bah!c-
dcrek Osmnnm kuvvl!tlerinin azlıE;'l. 
nı ve blnnennleyh bu 1!eferki harbdc 
gidip de dönmek olmadığmı söyle
d1. 

Bir taraftan Saltık, ''e diğer ta
raftan Köse Mihnl, bunlar konuşu. 
lurkcn kızın bUyük bir alaka. ile 
dinlediğini 'c göz.Ierini bile kırp -
mndan ıhcr kelimeyi alıp kafasında 
nakşederek dikknt ettiğini farket -
tiler. 

Ve baylcec bir konuşmadan son. 
m Köse Miiıal kızını öptü. Selô.m -
Jaşıp a) rılc.LI:ır. 

Ne Anfta, ne de Köse Mihalm 
kızı bundnn bir şey anlntruıtnll' gi
bi gCi,ündUler. Filhakilm Köse Mi -
halın kızı bir şeycikler anlnmamak
ta haklıydı. Babası ne diye bunları 
• öylemişU ve bunun için neden Fiil_ 

to un oğlu ile olan aşkını himayeye 
karar -vermişti, bu fcdakllrlığn ne 
fiızum vardı? Hatta bir an babası

nın delirdih'İne bile hükmedecek ol
m\ı-tu. Öyle ~a Anito. Gibi henüz 
küçücük bir kıza, bilmem KnracahL 
sar seferinden bahsetmekte ne fay
d:ı \'Cya ne mahzur olabllircli? 

Fak:ıt bir Uıraftan da Anitanm 
artık kcndisile ve etrafla, biraz ön 
ce pek meşgul olduğu nğaı;lar, su -
lar, kuşlar ,.e yeşilliklerle alakalan
mayıp bir düşünceye daldrğmı da 
görmüş bir defa daha lıa~Tetler fçin 
de kalmıştı. Bu kızın bir harb ile, 
böyle siyasi işlerle ne alakası ola. 
bilirdi? 

Anita td F.ehre dönünceye kadar 
hemen hemen birkaç alelade keli
meden başka bir sey sarfctmemiş 

ve şehre girince de }ü11alm kızın _ 
dan derl1=ıl ayrılmr§tr. 

Köse Mlhalm kızı, Anitayı kaybo
luncaya kadar sC'~·rettikten sonra, 
b..-ıbasınm bir mecnun değil bUyUk 
bir deha sahibi olduğunu kabul et
miş vo ııc\'tnnn külfıhmı ters giydi. 

rebileceğine inruunı.ııt:J. Herhalde bu 
milliıka.t Anitnya bir şimşek gibi te
sir etml§ti. Yani babası, kızın üze_ 
rinde bu havai sanılan sözlerle, aca
ib bir hal uyandırmış bulunuyordu. 

O gece Osman karısı Mal hatun
la birlikte Abdurrahman Gazinin 
dıı.vctlne icabet ettiler. Osman, bu_ 
nun dıı. bir hud'a Q\duğunu aklına 

getiremezdi. Hele bu 4;lerde Abdtlr
rahman Gazinin de el birliği yap. 
tığını hiç dü.5ünemezdi. Maahnzn 
va::Iyet aleyhine değil lehine idi. 
Bu itibarla Mal Hatun milstcrihti. 
Mnl Hatun, Anitayı tfı ilk geldiği 

glindenberi çekemiyordu. Hele bu 
kızın l!On zamanlarda açılıp saçıl

ması ve sarayda, bahçede, eunu:ı 
bunun yanında yan çıplak gibi do
laşması, at, av gibi işlerle uğraşır 
görUnUp de birçok delikanlıları çıl. 

gına çevirmesi en ziyade Mal Hatu
nu muztarib ediyordu. 

Hiç şiiphesiz ki Mal hatun çirkin 
değildi ve belki de Anltadan da da_ 
ha cazib, daha taUı, ve daha ma -
sumdu. Ama, nihayet Cazla mnl göz 

~ıkarmazdı yn, bir gUn Osmanın bu 
kıza znaf duyarak bir münasebet
sizliğe kalkışması milmkündii. Yani 
Mal Hatun vnı.iycti bir siyasi lüıum 
üzerine değil, keneli menfaati nok. 

bir durgunluk var. Hasta mısın? 1 da Mal Hatun çıkrp gitmişti. Bun-

k 
dan sonrası artık Köse Mihalc aitti. 

- Hayır Osmanım. Billkis ço 
mes'udum. Yine yeni bir snvnşa ha.. Koca J{ose }.Uhal, bu dolrıpta bir 
zırlanmış olduğun için UzlilmC'k hırsız gibi, bir kabahatli gibi saat. 
hakkımdır. Daima senin yanında lerce kalmış ve geceyi beklemişti. 
bulunmak istiycn beni, böyle haller Gece çökerken dolaptnn çıkan l\:öse 
de enclişC'li görilrs n mazur değil Mihal, odanın yanıb:ı5mdaki odada 
miyim 7 oturan Anitayı görebilmek için na· 

sıl hareket lfızımgelcliğini muhake
Osmnn r,ok tatlı bir tavırla gill-

d
.• me etmiş ve bahçod"n bu odalara u. 

kndar yükselen çam ağaçlarının 

Muhakkak ki Mnl Hatunu blilfl 

illt gördtiğil zamanki gibi ihllrıısla 

seviyordu. Ama ne yapsın? Hadisat 
onu oradan oraya atıyordu. Eğer 

böyle olmasa kilçilk bir ernir gibi 
yaşamağa mecbur kalır ve o da ken 
di muhatabı olan tekfur'nr gibi bir 
kuvvetlinin hiicumu ile t rıhe kan. 
ş:ıbilirdi. 

YilrlidUler. Gnzi Abdurrahman 
hakanı ve Mal Hatunu kapıdan kar
şıladı. Sarıldılar. Osman lfon, siiiıh 
nrkadaşlanna karşı asla bir kibir 
göstermi" deE;rildir. Daima fikirlerini 
almış, dnlmn onlarn me\lü ve salfı.

hiyet vermiş ve daima onları kendi 
scvlyeıılnd" birer arkadaş gibi te_ 
lftkki ctmisti. 

Bu akş:ı.m da Gazi Abdurrahmn-

bilhnssa Mal Hatun odasmdnn bir 
kol gibi Anitanın odasına doğru 

kıvrılan kalın dalı üzerinden teces. 
alis etmekten başkn çare olmadığı
nı anlamıştı. 

Köse Mihal çevik biri değildi. 

nın ıicnsile yemeğe g ell) ordu. Ha-
tasından muhakeme ediyordu. Ama, kan Osman, sözU ve sohbeti de tnt-
Osmanın tabiatını da biliyordu. lı bir adnmdı. IJarb biıdis Icrindrn 

Bir çam ılalı ilzcrindı' gece böyle 
bir maceraya. kalkışmak pek lehli. 
keli olacaktr, ama, başkaca da çare 
yoklu. Pl•ncereyl açtı ve dalı yokla
dı. Onu değil belki yüz Köse Miha
li miitehammfl bir ağaçtı bu. Ayak. 
le mUtchammll bir nğaçtı bu. Ayak. 
rak çornblarla dalll sarktı. Her • 
hnngi bir hrşrrtı yapmamak için bü
yük dikkat snrfcdiyordu. Görillme
si vl'ya i!tltilmesi çok tehlikt'li olur. 
du. Yani drrdini ve kim olduğunu 
anlatıncaya kndar kalbinden yiye -
Ct'h'İ bir okla fani dUnyaya veda e. 
diverirdi. 

Şimdilik aro.lanndıı hiçbir eüphcyi .. . . 1 il . d d Ü k . "'ayn ış er zcrın e c rn na n a-
mucıb hareket geçmediğine göre 1 d · bil · · i ·1 ı ar yapnn ve ::uma gısın ı er c.. 

Yaprakları açarak biraz ilerledi, 
pencereden AniUınm odası ı;:ok va
zıh bir şekilde görülüyordu. 

kıskançlık göstermesi veya Anita- 1 ten \'C bilhassa tarihi h:.di clerd~ 
nm saray muhitindeki itibarının ö. h 1 b" H .d. Anita soyunu)ordu. Köse Mihnl 

•• w oş anan ır nn ı ı. 
nunc gcçmege çahşmasr, Osman li- hayretler iı;inde bu sanki billurdan 
zerinde iyi bir tesir ~npmıyabilirdi. Köse :Mihnl, sarayda kalıl'ış ve dökUlmtış kndnr güzd olnn kıı:ı scy 

Osman, çok sevdiği Mnl Hatuna Mnl Hatunun elb' e do'tı ·:na gir p retti. 
bile zamanının pek az kısmını vere- saklanmış, bu hl<'r bitliklC'n sonra (Dcuamı 1mr) 

biliyordu. Hncliıoeler biribki arknsı. 
na geliyor, harbler durmuyor, tek
furlar boş oturmuyor, Mogollar et_ , 
rafı iz"aç ediyor ve Osman biltün bu ı 
karmaknrışık tnrih içinde babasın
dan intikal eden yurdunu bUyilt - ı 
mek \·c bir saltnnat kurmak azmi i
çinde mütemadiyen çalışıyordu. Bi- ı 
naennleyh kadınla uğraşın.asa ve 
hatti karısıyla şöyle bir başba a ac 
visip birkaç gün ibal z:ı.manı gt'.'çir_ 
meğe bile vakti yoktu. 

Mal Hatun bUtiln bunlan düşün
mekle beraber, kadmhk gururunu 
da feda edemiyor, yanıbaşmdn bir 
esir kızın kendisi ayarında mevki 
ve saltanat sahibi olmasına ı-izn &ös 

Çapraz eğlence : 
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Soldan S:lb'tl: 

tcremlyorou. ı - Materycl - Beyaz. 2 - Kör 
Binaenaleyh o da AniUının defe. (bir ednl) _ Erk n - Bir sual edatı. 

dilmesini isterdi, ,istnrdi, ama, hu- 3 - Hnrcketinrz. 4 - Erkek • Al
nu da kendi haberi olmadan, kendi lnha kölelik. 5 - Yalan - Ters n
alıikası sebketmeden yapmalarını den oku.> unca öz lürkçc memleket 
bekliyordu. !şte bu hrsat gelmiş olur. _ Bir nota. 6 - Yiyen - Bir 
oldu. tahkir hitabı. 7 - Lezzet _ Bir ko
Mal l:latun bu düşiincelere o kadar j ku - Şart cdatı (muhnffcf) 8 -
kendini venniB bir haldeydi ki, Os- Dcni.zlerclc barınacak yer. {) - Sı

man sormağa mecbur oldu. yanet etme • Bal yapan. 10 - Ele-
- Ne var hatun? Sende bugün yen alet_ Evet (almanca). 

Yulınrdan asağı: 

1 - Özür - F..ski arnb harflerin
den biri. 2 - Amerika millc.>tine 
mcnsub. 3 - Hafif kan kırmızı -
Babasız kız. 4 - Renk _ Tasarruf 
l'ttiğimtz nc~e. 5 - J\adınlnrın el. 
biselerinde belden nşnğı kısım -
Bir ne\; maden. 6 - Keder içinde 
olnn - ÖkUzün dişisi. 7 - Sonsuz. 
8 - Çalışma (faaliyet). 9 - Za -
man _ Millet (öz lilrk1:e) _ Mısırlı
lnnn giincş matudu. 10 - B:ı.şındn 

saç olmıynna söylenen. 
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ır@teaUot®ır ve demo&<rcaı~ 
©ıev;Oe'U:Oeır aırasnın©Ja 

Dip omasi mu-
hu re hesi başladı 

Ankara elçiliğine tayin edilen Papen, demok· 
rasilerle bir anlaşmaya girmemesini, bitaraf 
kalmasını Türk Hükumetinden istiyecekmiş ! 

Totaliter devletlerle, demokrat !erinin tatminine \'e Oanzigin l 
devlet!C'r arnsında hakiki bir clip - Almany:ıya ilhakına yanaştığı ~ 
loma'"i muharebesi başlamıştır. ediyorlar. • 

Demokrat devletler sulhii koru - Fakat Romanya cephesinde ın:, 
~uru tedbirlı:>r almağa uğra,ıtrken vaffak olmuş s:ıyabileceğirnlz ı r 
to!alıter devletler karşılarında tc • !erin diplomatik teşebbUslcrinitl ııl , 
b<>lliir ve taazzuv etmcğe başlıyan 1 lonyada ademi muvaffakıyete 
bu emniyet çemberini kırmnğa Ç3. - r radığrnı görmekteyiz. ~ 
b:ıl:ıyıp duruyorlar. lngiliz, Franmz garantisini alJ!l 

Alman istila ve ynyılmaeınm yo- dan evvel de esasen çok enet:~ 
lu Uzerınde bulunnn memleketlerin, bir siyaset giltmekte olan Varfl rt 
Hcrr Hitl rln ellinci )ıldöniimti mU hilkümeti, bUtUn bu teşebbll51 J 
nasebctile Almanynda bulunan mU- ehemmiyet atfetmemiş. :Eski ,.flll) 
mC's~ilkriyle Alrnnn) ndıı müzakert'- tini muhafaza etmiş ve prcnsiP

1 
, 

!ere girişilmiş bulunuyor. haricinde tnvizntta bulunmak 11 

Alman - Rumen miiza- rafına yanaşmamıştır. 
kcreleri na ıl oldu ? Onun için Alman hUkürnetl, ~ 

di Baltık hilkümetleri UzerindC 
Mösyö G:ı.fenko Berlinde bliyük fuzunu istimal ederek Polon>-.:, 

teşrifatla, bizzat fon Ribbentroıı 611riv 
çember altına almağa. ve bll , 

tarafından istasyonda knrııılanmııı- le Van;ıova hilkumetinin ınuk&~ 
~ t~ 
Almıın hariciye nazırı, onu he -

men kendi ynzıhanesine &ötürcrclı: 

orada kendisiyle ilk müzakereleri 

metini az.allmağa çabalamak "' 

yapmıştır. Sonra da Romen harici-

Fon Papenin Ankara 
elçiliği dl 

Bertin son dakikada An~ır'c' 
ye nazın Hitler Uırafından kabul e- da son bir manevra çevinnege 
dllmiş~ir. Gazetelerde bu müznke • balnmaktadır. ~ 
relerin neticelerini söyliycn resmt Türk hükümeti §imdi Lond!'Jd 
tebliğde konuşmalnnn vardığı iyi Parislc milznkercler yapmak~ 
ııC'tice bildirilmiştir. Romanyanm Fakat Ankarayn sefir tayin 
Almanyndan otuz senelik bir ga _ fon Papen Türk hilkiimetine .~ 
rnnli alnıış olduğu da söylenilmek- mokrasilerle bir anlaşmayı:ı. ır'y, 
tcdir. mesini söyliyecek ve Alman>.., 

Malumdur ki bundan daha evvel Türk istiklıllini muhafaza etol; 
Almanyanın Romanya ile akdettiği söz verdiğini, fakat bunun jçl.n 
mühim iklı'3adi anlaşma, Fronsa i- kiyenin tam mana.sile bitaraf ~Jı 
le lngilterc bu memleketin huduUa- masını istediğini bildirceektit• 

rrnın garantisi için teminat ver _ 
meden evvel yapılmıştı. 

Bu gnrnnli Romnnyny:ı. Alman _ 
ra karsısın a kU\'"\' tsız ol mamak 
ve Almnnyanın kendisine yUklet
mck istediğ'i her ~rtı kabul etme
mek imkanını v~nnekteydi. Halbu
ki müzakrrelerin neticesinde Al. 
mnnyanın bu manevrasında mu _ 
vaffak olduğu hissedilmektedir. 
Romanya hiilün teminatlı rai:'lllen 
hafif bir ş~hildC' ıhhi olsa Atman-

DUnyanm bu mlilılın nokW 
oynanmakta olan bu politik ııt' 
çok mUhimdir. 

· ğrr rk ye )m ;} ile 
şacak ve tam manasile bit.arnf • 
mağı kabul edecek olursa, de111 
rasiler tarafından temin ediJtll 
büyük bir gıı.yrclle çabalanan SC 
yet yardımının faydaları asP~ 
indirecet.kir. 

Diğer taraftan da Alman}'• 
rafından sözde garanti ediltfllf 
lan Romanyaya hücum etıtıC~ 

s0nclilt gnr:ıntiyc inanmıyorsa bile tiyen Bulgaristanın en ürJce'oı 
böyle b!r §eyden memnun görülü _ cepheden korkusu kalmarnıŞ 

yaya me) lt'tmiş bulunuyor ve otuz 

ror. caktır. 

Almanya ve Polonya Halbuki Almanyarun bİ 
Almanyanın Polonya ile olan mü- gayretlerine rağmen, deıno 

n:ısebeti ve Almnnynnın bu cephe_ memleketlerle, Türkiye aras~ 
de yapuğı diplomatik cenk muhtc_ ki müzakereler çok iyi §erait 

1
• 

lif safhalar göstermiştir. Birkaç za de inkişaf etmektedir. iyi nctı 
mnn evvel Polonya, Alman gazete- nin geçikmiyeceği ümidi çolc ~ 
!~rinde miilhiş lıiicumlaro uğruyor· vetlidir. 

F k ·ı· 1< jf 
du. Bir müddcttenbcri Alman mat- a at şunu da ı avc etme 

1 buatı hu tn!\tiği terketmiş bulunu. -riz ki bu anlaşma gizli bir 
311 

yor. Gazeteler li":ı.nını df'ğiştircrek 

Polon~n ile Almanya nrasında mU. 
zakt'reler yapılmakta. olduğunu vo 
bu müzakerelerin i) i netice verece· 
~ini ümid ettiklerini yazıyorlar. Po-
1onyanın Polonya Pommeranynsın
dıı serbest bir otomobil :yolu yapıl. 

1 mnsına. Bohumincll''ki Alman istek. 

ma olacak, mösyö Çemberla)'11 

mösyö Daladyc de bu husust• 
yanatta bulunnuyacaklardrr. 

Sovyct Rusya ile yapıl' 
müzakereler ~ 
Diğer taraftan demokrat 

letler Sovyet Rusya ile antııŞ 
( Dct•amı 14 ii11cM 

• ... ---4- ..t • .. + .. ı 1 ! t ' ~ ~ ' . '. ·, ı.. ~ • • ~~~~~:'l&!l~::lXl:nr;ı~~c;n::r.s~J&~~am~-=----.-.. am ...... ,.,, 
luktan dolayı hakikatlerden OZ'.J. 
~an dımağı ş~mdi bu ümide 1' 
mı~tı. 

HABER"in Edebi Romam 

-33 -
- Gel .otur, buraya dedi geceya· 

Onun iki elini birden tuttu. He- j Çocuk ikinci defa bunu • .oylü}Or. ki.tiıe, çckic:tire, acıta. acıta c;ut a. 
niiz yataktan ciktığı için, göğsiine clu. -a) an iki bebeğin har4?li biribirine 
do~ru görtirc!-ı. Düğmeleri açık karıştı. O zaman goğ ]e,,min her ta. 

- Hangi ha tanede? 
göğ ünden sıcak \e terli g~)ğsüne -afmdan kuwetli bir da'ga gibi kar 
doğru çekti. Çocuk iki eliyle yüzünü örttü: nını, göğ ünü, kalbini o;aran bir an· 

Zeliha eller"ni -'-- de k '" ...r.ı. __ T.· h t _...ı d 1. k""t"" k . 1 nı>!ik sevgic:.ilc tutuşarak: goğ unc 1 ça.ule n. o u,..uı. rena ac:; an .. "Ue, e< 1, o u a :1 ~ k v• b b d ~ k k" l 
il b akt Ş. d" ı d • ı b be F" . • fl'!ru çe tıgı u ac:.m ~gını · ·ır e ere ır · ı. ım ı yanyana taşa- uırnr a cra r... ren"ı ha~tane· l .. . .. .. :l O 

ra oturdul:ır. Küçük kız tekrarlı. 1 sinde ... dıyc hıçkırdı. . aç arı arasına yuzunu r,om u. n 
yordu: ı . . 

1 
• an koklaya. kokla)a op~rken: 

Gece çok c:enndı .. l zakta yıldız. 1 S • . 
- ;:..;en v<ır .. Zelıha anne gece va. lar, yıldızlardan daha yakında bi• ı uc:.. a rlama yavrum. dedı . .ı\ğ 

rısı nc'rclcrdPn "Iktın? Neden an~- 1 S")kak feneri \-ardı. Ve bovle !':evleri 'nnıa. ne zam:ın ... ne zaman h~ta 
:.- 1 • ,. • • "tf? ;-..: l ld b . ? 

mi any•ı:-sun bu saatte. Söyle ne bıımeme i lazır.t~clcn ya tU:d kiiç:.il ıır~e gı 1
• • a 1 0 u u 1 ~· 

\'ar! \,ız hıçkırarak: Ve sonra onun çent-sinden tu. 

Otcki küçük kızı birdenbire kor - Frengi hac;tanesindel 

kutmağı istemedi, ona acıdı mı yok l)erken dağınık c:aç'arile, küçii 
sa ona bir şey i~ah etmeden ene! ciik \'Ücudile, öyle p~ri an. öyle b" 

merakını gidermek mi i terli. Yoksa ~re bir hal gö tcriyordu ki .. 

tamamile gayri-şuuri olarak mı ona: 1 G:nç .. kadın ~ocuğile. ayni ya~
- Annen nerede? diye tekrarla_ 3 ) nı gundc doı.!mu5 olan bu m•rı 

mini kızın ba mı ı;·)~ u; ~ d .., · no;r n<>r len geliyorsun .. :\e kadar 
zayıflamı3 ·m. e11,,rin buz gibi Zeli- dı. 
ha ann~ .. <lşürnfi;!';ün.. 1 - Hastanede. 1 

~kti. 

~a' nk ba~mı ktJndinc do1{ru kaldır· 
.h. Yüzünden öpmek i tedi. Faka' 
iudaldarı ~ a"lına kondmmak i te 
i"ği öpücü!.: kendi du • ";lannm u 
.:unda dondu. '\ üzür:c doltru kaldır 
11~1 hu ağızdan rnüthi~ bir tütiir 
\ e iç-ki ko!m -u ı;•kıyo~du. Tarif e 
' "im•, bir 1 '\ ·ret'n: 

IWçük pcnbe a~ızlarla göğ ·ü:ıü ÇC- Diye sordu. Şim1i çocük hı kır. 

'uçkıra ağlıyordu: 

- Pis heri! zorla içiriyor. içmez 
;,em dayak atıyor. dedi • 

Zeliha: ··mutlaka bu fena bir zor. 
badır .. , diye dü~ünclü. Bu gece hiç 
Je hal:ıkate benzemiyor, korkunç fe 
~ lıir kfıbu l andırıyordu. 

T la"ta!ığınd'.lnberi ate~li gecelerin 
Jc o sık c,ık, korkulu rüynlar göre. 
rek sıçrayıp uyanırdır. 

Jşte bu geo.! de gene onun hafif 
~·ucudunu t~rlere boğan uykusunu 
.idd"tli bir tsıçrnma ile yanda ke· 
en, kötiı nı}alarm lezzeti \'ardı. 

- !'\eler rovlüyorsun dedi. neler 
ı:ı'atıyorsun bu gece! .. 
Şa! .. a\1arı kuwet:i. kuno.etli atı. 

·o~du. An::da l>ir hnfif bir öksürük 
•3~ ,ünti titretiyo;du. 

Her dakika ıçrıyarnk göziinii ha
ı':lte <!.""'C ~·-:ı bu ko~u rüyanın 

:ırtıhp bitec·g~ni ümit ediyordu. 
Artıl, atec;.te-ı heyecandan yorgun. 

Gözlerini sım&ıkı örtüyor J;ili 

kızın saçları arasına parmaı<l' 
dalclmnı5 beıdiyordu. Bu s:ıf. 
-· 1 ,.., ogmnun saı; an\'dI. Yatakta ı. 

• "bl 
na yatıyorlardı.Her ge<:e:d gt 

rü\"a icli. Ilcpsi rüya idi .. Tr9
111 

kw:nc:.ı.bevaz \':tt~"a nomülrntJ~ • • • ...., b • i) 

yaz yüzlü çocuk .. Kan ıl1\ 
htpsi, hepsi kabustu. Şimdi D! 
rarış. bütün bu kabus aıesniil1ıı 
tını üstüne getirecekti. 

Küçük kız ıçki kokan aıtıı11' 
,un gö~ ünde saklamıştı. J[ıçl' 
'arla kesile.11 bir takım söZıer 
'üyordu. Zeliha bütun bunlnl"1 

1in1emıyor artrk ağlamıyordu· 
- .\nnem rnakincve pa~ . 1',t 

apt:rrdı. Bir parmak affi3 .. ' 
"'a ~111 dn~'t'J:-lnr di'. ~!crl:e'l . 
'eri bozmus~ır sağ el kazık gib; 
dı. (Devamı var 
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rüzleri ka 
men 0 payan maskelere rağ. 
lif ~nı~"Uncuıann cemiyetin rnuhte. 
lalllak a?na mensup olduğunu an.. 

1 ınu~kül değildi. 
nsanıarın . . 

şı bılha_."Sa .. scvıyesınin mihenk ta-
suare elbi uç. şey~ir: Içki kumar ve 
oyun sesı ... I·urlong salondaki 
f CUların ek"" . . . 
ıncıan 1 • ""'nsının kendi sını-
~ağ1 tab~Uğunu, fakat içlerinde a. 
dUğunu r adan adamlar da bulun. 
O}·nı . a~ketti. Bir kaşede poker 

lan dort k . . 
da)dı. 1 1 

. ·ıı;ı bunlar arasın. 
· ç erınden b. · · · k nın arkaJı• ırının ı" em!e-

kırıgın· gına takılmış olan ~mo-
lon ce~? ~eydana çıkardığı panta. 
tr. 

1 ŞUphelı bir şekilde kabarık. 
J;'Urlonrr Do 

1 
.. 

Uıerine tb. . Y un yanına gelmesi 
J G etkıkl · <ızetec· . erme fasıla Yerdi. 

Peltekl~ b.ır~ içmi~ olmalı ki dili 
--ııınıştı: 

-Tarı· 
n. 1 ı ısin Yessel"m' 1'1.1 h L. ın e ta et • ı' a ı se. 

F'urıo nışmak istiyor. 
Sel~ ng ayağa kalkarak artisti 

adı. 
boy1: 
-1'1is \' 

niŞar v F ennon dedi, size dostum 
Gen c urlongu takdim ederim. 

ç kadın g··1·· . . 
oturdu. u umsıyerek dl\'ana 

-'I'anışt -
Sizi !::al ıgımıza memnun oldum. 

_ N onda farketmiştim. 
- ı·~ uınaranız pek güzeldi. 

\.Oın r _ S .P ıınana lüzum yok. 
~..rnirni ~ ı ·· illan de~n ~ • .,,,,y uyorum, kompli-

ohna~a)·~ . r C\ k~lMe idiniz, Doyl 
tım. ı ben sızi Çinli sanacak-

Cazeteci ~ 1 . • . - s ""2 ennı kestı: 
keyn~<ıın~nya içelim. Bu akşam 
~ l erınde garson .. 
'"'aınPanya .. 

cı 'bir ın . gelinlınce Doyl, alay_ 
rcfine iç~ras~ı>erverlikle artist şe. 

- Cid 
1
: Mıs Vermon söylendi: 

Sonra ~1 
olun 1\1. Doyll 

b llrlontra d.. d ... 
- "°Urad .""' on u. 
- D·" a ne Yapıyorsunuz? 
13asrr.ı;e~J~rinin yaptıklannr •• 
_ ~ ' 1tır:.ız yollu salladı: . - ıı: ~ır kur:ıarbaz de~rılsiniz. 

lır. rkcsın bır fena huyu olabi. 

- O!ab·r 
~'Unuz b 1 ır. Fakat sizin fena hu· 

Urad k. ıı1 dN1 1 a ·ılerin hU\·larınm av-
~t:ı 1 • • 

I' . 
'Urlong SOrdu· 
Sızi11 d · 

,, 13 . e ayni değil galiba,? 
b· enırnki -;; ~ . 
ır fen h mı. h.admlann hıç 

hetl i ~ uyu yoktur veya onların 
....... s· lrden \'ardır. 

\'ar! ızae ise meziyetlerin hepsi 

,~ n 
ı tecti>:· u. akşam bana kur yapmak 
l\ ~ınız 1 varı~ i . an aşılıyor, pekfila .. 

........ r.,,~n Yukan çıkalım mı? 
!\ alınemr.uniyc! . ıaıı t· 

~!onda 1 ayağa kalktı. Beraber 
a ilrı~ ~ Çtktılar. Artist koridorda 
<l run duğm . f . !\:uçuk . csıne basıp bekle. 
ela mu .hır ampul yandı. Bu, bar 
Çt' 5terı 0ıd - . . 

ı# :tılaın • ugu ıçın asansörle 
bir işa 1l'~cağını bildiren Cimminin 
il retiydi. 

1 hunun··. 
r bir Uzerınc Furlnog ile bera. 

&:; kap~erdivcne yürüdü. Çıktılar. 
dö~etlrni ~çt.ı, tuvalet odası şeklinde 
Artist: ş ikı kapılı bir yere girdiler. - . 
Sağa ti 12 ~u kapıdan çıkınız. dedi. 
~İrel'Si onunce ilk geldiğini salona 

:> nız. Ben "t k. • ll.ra rr ı· . o e 1 kapıdan biraz 
l'le ırıın a· . 

llıiıi g" · ıum beraber geldi. 
I~urıo or~ezler e daha iyi olur. 
lliraz ng ıtaat etti. 

~~di ı.· ~nra salona Mah Ll de 
- .S ur ong onu dansa davet etti 

ıı g . . . 
- ~ d arıp bır erkeksiniz' • c en? . 

ll'l:' çlinku k ... 
U}·or 0nu~maga lüzum gör· 

~unuzı -o . 
l'ı. kactar ·· 1 ... z ki b 1 güze dansediyorsu-

- }> a: 'a şer düşünemiyorum 
:-...,_ ..ıenı llluh kk . 

· «ırn tel~· a · ·ak esrarengiz bir 
4 

:\tlll <ıld 1 etmekte ısrar ediyor. 
t<tl:>er b·ı anıyorsunuz. Do"'I ile be. 
~ ı rnec1·x.· J 

~:-e \'e 1
ö 1m bu yeri görmek 

l'fıy-0,..,,.nonun delfiletile geldim. Gö. 
rtı,. __ • .,u Uz k' 
~ 1 bundan f evkaHlde 
~ Unuın. 

t a, n-ı·ıklar1 F' 1na &ot.. nı urlongun dudakla 
~rerek_ güldü: 

H A .8 ı:: R - Ak§am Poatall 

- 17 - Nakleden : lF" a ll<a 
lüzum, dar budala olduklarını düşüniıyo-Bana kur yapmağa 

yok, canımı sıkar. 

- Anladığıma göre buna alı51k 

olmalısınız. 

- Erkekler beni budala yerine 
koymak istiyorlar. Böyle bir muhit 
te yaşıyan bir genç kızın da namus
lu olabileceğini düşünemedikleri i
çin asıl onlar budala .•. 

rum! 

- Beni de budalalar arasına it-1 
hal ediyor musunuz? 1 

- Niçin ithal etmiyeyim? Size 1 

yardım ctmcğe çalışıyorum ve siz 
anlamamakta inat edıyorsunuz. 

Annesi neden bunu istemişti ! 

Caz susmuştu. Artist: 
- Şuraya oturalım, dedi. Sizinle 

konuşmak istiyorum. Bana bir cıga. 

ra veriniz. 
Cıgaradan bir iki nefes çekti \'e 

bir müddet kaştan çatık, cıgaranın 
yanık ucuna bakarak, dalgın \'e dü. 
~linceli durdu. Sonra birden Fur. 

longun yüzüne bakarak: 

- Buraya niçin geldiğinizi söyli

yecek miı;iniz? Yoksa ben mi söylı· 

yeyim? 
- Söylemiştim biraz e\'\'el. 
- Niçin kaçamak yoluna sapı_ 

yorsunuz, ben biliyorum: Pettigre\ 

meselesi için değil mi? 

Furlong anlamamış gibi gorun. 
mek istedi. Fakat kadın sabırsızla. 

narak onun elini tuttu: 
- lnkar etmeyin. Bana güvene

bılirsiniz. Ben de ayni şeyi arıyor· 
dum. Fakat bu i~ tehlikeli, çok teh. 
likeli ... 

Furlong elan tereddüt ediyordu. 

Genç kadın hiddetle devam etti: 

- Sizi aldatmağa \alıştığımı mı 
sanıyorsunuz? Aksini isbat için de
lil mi göstereyim? Kim olduğunuzu 
Sir Peter tarafından bu işin tahki. 
kine memur edildiğinizi biliyorum. 
Arni zamanda geçenlerde Baron 
Karstun katilini de sizin yakalattı
ğınızı biliyorum. Yani siz bir detek

ti!siniz. 
- Bunların hepsi doğru. Fakat 

bunlarla 'bu namuslu bara gcli~im 

arasında ııe mün r? 

Kahkaha ile güldü: 

.Namuslu mu? aşağıc:mı gör
dükten sonra da ayni kanaatte misi. 
. ' nız .. 
- Bunun ne ehemmireti var? Ku 

mar her }'erde oynam}Gr. 
Mah Li gene sustu. Furlong sor. 

du: 
-- Ne düşünüyorsunuz? 
Omuz silkti: 
- Bazı erkeklerin neden bu ka. 
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Furlong nihayet karar \"erdi: 
- Pettigrevi tanıyor muydunuz? 
- Evet. 
- Buraya gelir miydi? 
- Evet, sık sık .. 
- Fikirleriniz? 
- 'l'\e düşüdüğümün ehemnııyeti 

yok. Çok şevler dıi5ünüyorum. Fa

kat bunlar belki de manasız şeyler. 
Ehenuniyeti olan bildiklerimdir. 

- Xe biliyorsunuz? 
-- .Niçin SÖ) !iye) im? Bana inan. 

mıyorsunuz ki .. 

Furlong sükCtnetle mukabele etti: 
- Size niçin inanmam lazımgcl. 

diğini de ben size sorabilirim. Fa

kat sormuyorum, çünkü size itimat 
ediyorum. 

Dikkatle ona bakarak sordu: 
-Sahı mi? 
- EYct. 
Tatlı bir sesle mmldandı: 
- Teşekkür ederim. 

Sonra de\•am etti: 
- Katilin kim olduğunu ogren. 

.:nek istiyorsunuz. Bu sizin vazife· 

niz. Ben de nyni §eyi öğrenmek is
tiyorum. Niçin mi? O benim bile. 
ccğ°m iş. Mademki ayni gaye ıçın 
;alı~ıyoruz, mlitckaoilen biribirimi· 
zc yardım edelim. Fakat ihtiyatlı 

olmalıyız. Bura ı emin bir yer de. 
ğil.. 

-- Niçin? 
Etrafına endişe ile baktı: 
- !Söyliyemem. Size yardım et

mek istiyorum. Fakat ~iındı daha 

fazla bir ~ey söylemem mi.ımklin 

değil... 
Neden? nrilayamıyorum. 

- Ah erkekler! Sizin yerinizde 
bir kadın olsaydı çoktan anlamıştı. 

- Pettigrevin katli hadıse ıle ne. 
den bu kadar alakadar oluyorsu . 

nuz? 
Göz göze geldiler \'e Furlong ni

hayet anladı: 
- - Affedersiniz. Onu SC\ iyordu. 

nuz değil mi? 
Genç iradın aya<ra kalktı. 

( Dcı amı var} 
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(Dünkü nüshadan devam) 

Bazı vazife ve mesuliyetJerin var. 
Bunları sana söylemek için acele 
etmiş sayılmam. Büyük bir serve. 
tin mesuliyetini yüklenmiş bulu -
nuyorsun.. Seni mlidafaa edece-

' ğim .. Bu akşam senin kızkardeşin 
olan Gilbert yarın br düşman ke. 
silecektir .. Ha .. aklımda iken söy. 
leycyim .. Bana hemen dört bin 
frank vermen llzım.. Yapılacak 

bir sürü muamele var. Bunların 

tafsilatını sana sonra veririm. Be
nim gibi fakir bir insan için en 
ufak masrafın bile bir ehemmiyet 
vardır. Sana teşekkür etmiyece. 
ğim. Senin kalbinin ne kndar yük· 
sek olduğunu bilirim. 

Bir yudum likör almaz mısın?. 
Ben bir parça içeceğim.. Zavall 
yavrucuğum; Gilbertten başka 

ki artık onu saymak ta doğru ol. 
maz, yegane yakın akraban be 
nim .. Ben ki senin zavallı anneci· 
ğinin erkek kardeşiyim.. O beni 
çok severdi. Hatta zengin olduk. 
tan sonra da bana karşı muamele. 
si değişmedi. İlk zamanları için 

zahmet çektiler. Tabii sen hiç bir 
şey bilmiyorsun .. Fakat bilmeni 
isterim .. Ben senin babanın, ço
cukluk arkadaşı idim. Onları ben 
evlendirdim .. Freyziand, A bonkis 
sokağında küçük bir !dükkan tut. 
muştu. 

Karı koca bu dükkanın arkasın 
daki ufak, kapıcı odası gibi bir o. 
dacağızda yerleşmişlerdi. O za
manlar Sesi! çok sevimli ve güzel. 

di. tlç sene evvel onu kaybettiği. 

miz zaman bile hala güzeldi. Sa· 
hi, bir yudum likör istemeı: mi. 
sin? Ne ise, bu karı koca kıtkana • 
at yaşamak mecburiyetinde bulu. 
nuyorlardı. 

İşte o zamanlar baban bir me
mur tuttu. Hatırlayacaksın... Ri. 
goilles .. Sonra da Gilbert doğdu. 
Baban için bilha&sa bugün fena 
bir şey söylemek istemem. Fakat 
anneni mes'ud etmedi. Son derece 
kıskançtı. Hem de delicesine bir 

kıs"kaçnlık.. Artık Rigiollcsi bile 

Çeviren ; SUAT DERViŞ 
kıskanmağa başlamıştı. Sonra 
Gilbert kırmızı saçlı olarak dün • 
yaya geldi. Baban bundan ıda bin 
bir mana ç kardı. Dünyanın en 
namuslu kadını olan annenden 
neler şüphe ediyordu. Artık 

hayatı bir cehennem haline gel
mişti. Rigoilles kapı <dışarı edildi. 
Oç ay sonra dükkan yandı • 

- Ya Rigailles ne oldu?. 
- Memleketten çıktı, gitti. 

Sonra baban belki kırk iki meslek 
tecrübe etti. Maamafih şunu da 
söylemek lazımdır ki hayatta ce. 
sur bir adamdı. Bir ara mekanik 
tıraş makineleri satmağa başladı . 
Baban sokaklarda makine satma· 
ğa uğraşırken annen de güya bu 

makinelere alakadar olan bir ka. 
dm gibi geliyor, bir makine satın 
alıyor ve bu suretle etrafta alaka 
uyandmyor<lu. Birdenbire her §ey 
değişti .. Hiç ümid eı:iilmedik bi 
anda zengin oldular .. Fakat bab • 
nm kıskançlığı tabii değişmemiş. 
ti. Annenin beğenilmesine kızı
yor, Gilbertin kızıl sacslı olmasına 

kızıyordu. Nihayet sen doğdun ... 
ve her şeyi düzelttin .. 

- Ben mi?. 

- Senin kendisine benzediğini 
gördüğü zaman hcrşey düzeldi ... 
Sen belki yüzünün h~ıtlan itibari. 
le teker teker ona benzemiyor
dun; fakat bu hatların bir araya 
gelişinde bir aile benzerliği var. 
dr .. işte böylelikle içi rahat etti ve 
sadece para işleriyle alakadar ol
mağa ba§ladı. 

Lucicn rengin ne kadar sarar. 

dı !.. Sana anlattığım bu şeylerin 
tesirile mi?. Bir yudum likör al· 
sana?. 

Luicen dizleri üzerindeki peçe. 
teyi fırlattı ve babasının bulun
duğu odaya doğru yürüdü. Gil. 
bert orada geceyi geçirmeğe ha
zırlanıyordu. Geniş bir koltuğun 
üzerine yastıklar yerleştirmekle 
meşguldü. 

- Lucien halin r çok fena .. 
Yüzünden belli .. Haydi, git de 
yat! • 

Odada bir sessizlik olmuştu .... 
Dört bın frangı cebine yerleş. 

tiren Filip .dayı çoktan srvı§mış
tı. Luicen başını elleri arasına al. 
mrş düşünüyordu. 

Birden bütün hatıraları gözle
ri önünde bir şeHile gibi akmağa 
başlamıştı. 

Bu hatıralar o kadar berrak idi 
ki .... 

Şimdi o küçücük bir çocuktu .. 
Annesi evvela endişe, sonra da 
şefkatle ·bakıyordu ve ... 

''Babana güzel bir sürpriz yap. 
mak istemez misin • diyordu. Yal .. 
nız ona hiç bir şey söylememen 
lazım.. Ona söylemeyeceğine ye. 
min et ... Bu ikimizin arasında ka· 

lacak .. Bak kocaman bir delikanlı 
ile konuşur gibi konuşuyorum ıe. 
ninle .. Peki, peki anladm.. Hiç 

y öylemiyeceksin sevgilim .• 

!1 "rasında bir sır ola • 
a. 'k m lır .. Babanı çok ıe. 

versin, değil mi? .. Onun çok ho-

şuna gidecek bir şey elbette yap. 
mak istersin .. O halde onun gibi 

tebessüm etmeğe, gidişini onun
kine benzetmeğe çalış.. O naıul 

güler bilirsin değil mi? Ne güzel. 
dir .• Evvela yüzünü şöylece bu· 
ruşturuı'.. Küçücük ağzının ke. 
narlarını biraz sarkıt .• Ha!.. Ta
mam işte böyle .• Şimdi biraz rü
lümse .. Bravoo! .. Bir daha yapa
bilir misin? Haydi, bir daha! •• A. 
ferin evladım .• 

Baban seni böyle gülümser &ö
rünce ne kadar şaşıracak... Sana 
güzel bir şekerleme vereceğim .. 

Sonra da sana daha ne güzel şey. 
ler öğreteceğim .. ,, 

Sonra güzel şeyler biribirini ta· 
kip etti. Fuaza, möıyö Freyziand 
eve biraz sinirli girdiği zamanlar 
elindeki bastonunu hiddetle ka. 
pıdaki portmantoya atardı. 

Şimdi o da annesinin kendisine 
aldığı güzel bastonu aynı hareket· 

le ve tıpkı babası gibi portmanto. 
ya fırlatmasını öğrenmişti. Sonra 
daha güç temrinlere başlaıdılar: 

( Lütfen sayfa:1 i ~irinlz ) 
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- Saray baltacıları, tirendaz
bölüklerile, arkibüzcülcr ise hiL 
kumet reisinin himaye ve tazimi 
bahanesiyle erkenden amiral 
gemisine nakledilecekler. 

kerler şehrin muhtelif noktalan • 
nı işgal için karaya çıkacaklar. 
dır. 

- Mösyö Cenaro, dedi.. Be
ni belki şimoi tanırsınız. 

Polis müdürü yerinden sıçra. 
4ı. Boğuk bir sesle bağırdı: 

tevkif etmekle neler kazanabile· 
<:eğini <lü§ündü: 

Foskari kurtulmuş olacaktı ... 
Rotanın idamı V cnedik halkı. 

nı deh et içinde bırakacaktı .. 
- Baş kuman.dan ner~e bu

lunacaktır?. 

- Saraydan hareketinden iti. 

haren hükılmet reisinin yanın. 

da ... 
- Doğrusu böyle sadık bir 

dosta layık bir hürmet .. Cenaro ! 
Bu tertibin sizin zekanızın ese
ri olduğunu anlıyorum.. Bun • 
dan dolayı sizi tebrik ederim ... 
Şimdi gelelim fesatçılara, bun -
lar hakkında ne gibi malumatı· 

nız var?. 

Monsenyör, zanneıjer -
sem, sizin bildiklerinizden fazla 
bir şey değil .. ihtilalcilerin plii
nını benden ciaha iyi bilirsiniz ... 
lllive edebileceğim bir şey var. 
sa, o da başkumandanın muha
fızların amiral gemisine nakle
dilmelerini pek muvafık bulma_ 
sıdır. Filavaki pliin mucibince, 
Altiyeri hükumet reisini mera
sim esnasında bu gemide tevkif 
edecektir. Bu smda, karada, 
kuvvetli bir müfreze boş saraya 
yürüyecektir. Sen Mark kilise. 
sinin çancısı, vak'ayı halka ih
bar için çan çalmalı: emrini aldı .. 
Diğer kiliseler de, kendisine 

cevap verecekler.. O vakit as-

- Şimdi Foskarinin buna mu. 
kabil tedbirini görelim .. 

- Bu da gayet basittir: Me
rasim alayı, Lido nhtımma va
sıl olunca, hükumet reisi, ken. 
disini amiral gemisine götüre • 
cck olan gondola binecek yerde, 
yanında bulunan Altiyeriyi tev. 
kif edecek, ayni zamanda ihtilal 
r!:isleri de sa aya mensup zabi
tan tarafından tevkif edilecek
lerdir .. Zabitandan her birine, 
tevkif edeceği adamın ismi şuba. 
tın birinci günü söylenecektir .• 
Amiral gemisine gelince, o an· 
da bu da, yanına yanaşan ve 
kendi:.ini batırmakla tehı:!it e. 
.den iki harp gemisinin arasın
da kalacaktır. 

- Bütün iyi fikirler gibi ba
sit, fakat polislerden hiç bahset. 
miyorsunuz. 

- Adamlarım, Venediğin he
men her yerinden bulunacak. 
!ar ve: ''Y~şasın Foskari !,, di
ye bağ:rarak halkı teşvik ede. 
cekler. Fakat, onlnrı başka tür
lü bağırtmak imkanı da vardır. 

Kandiyano, sert bir jestle: 
- Adam sen de 1 dedi. Bıra.. 

kınız istedikleri kadar yaşasrQ 

Foskari !'\diye bağırsınlar ... Ben
ce daha iyi Cenaro ! Planınızda 

- Monsenyör Kandiyano !. .• 
Rolan sakin bir sesle cevap 

'Verdi: 

- Eğer ismimi bu kadar yük. 
ıek sesle söylerseniz herkes du· 
yar. Sonr~ beni tevkif etmek 
mecburi> etinde kalırsınız. Ve 
yahut .ta ben sizi tevkif ederim. 

Kido Cenaro bir <ın içinde bü. 
tün itid ... lini toplamıştı .. 

- Beni affediniz monsenyör! 
dedi. Zatı devletlerinin buraya 
teşrife tenezzül buyuracağınızı 

hiç ümit etmiyordum .. 
- Niçin? Mademki ikimizi 

de alakadar eden müşterek 

menfaatlerimiz var. Sıksık gö. 
rüşmemiz tabii olur. Daha doğ
rusu ben bu fikirdeyim.. Nite. 
kim dün akşam Venediğe geldim 
ve bu sabah ilk işim sizi ziyaret 
<01ctu. Şimdi size soruyorum . 
Beni tevkif ederek "10'' lar mec. 
lisine vermek için siı:in münasip 
2amanm1z gelmiştir. 

Kido Cenaro bu sözleri bir 
nevi dehşet içinde dinlemi~ti ... 
Rolan ne demek istiyordu?. 

Polis rnüdürüniın ani karar. 
tar vermekte ne kadar tecrübeli 
olduğunu okuyucularınuz bi· 
lirler, Bir saniye içinde Rolanı 

O zaman kendisi biiyüyecek 
ve her istediğini elde edecekti.., 
Bir de bunun aksini düşündü ... 
Kafi kararını verdi.. 
Ayağa kalktı .. Rolanın önün. 

de hürmetle eğildi: 
- Monsenyör, zatı devletini~ 

zi tevkif etmekten vazge~yo
rum .. 

- Niçin? Fikirlerinizdcki 
bu değişikliğin sebebini çok me. 
rak ediyorum .. 

- Pek basit monsenyör ... Ev. 
veUi: Size karşı hissettiğim 

minnettarlıktan ... 
- Minnettarlığınızr bana faz 

lası ile ödediniz .. Bu bir S'Cbep 
teşkil etmez .. 

- Saniyen: Düşündüm, taşın 
dım, hak ve adaletin sizin tara
f ıntzda olduğuna kanaat getir
dim .. 

- Bu da kafi bir sebep de. 
ğil mösyö .. Sizin gibi bir adam 
hareketlerinin adalete uyup 

uymadığır·ı ancak en son nokta
da ldü§ünür •. Hayır, buda değil.. 

Mademki ba.'la karşı fikirlerinizi 
samimi olarak aöylemekten sıe
kiniyorsunuz. O halde onları, si

..ze a~kça ben söyleyeyim. 



- Hayır .. 
\Tücud biraz öne doğru eğilmiş ve 
ve eller arkada kavuşmuş bir hal. 
de yürümek .. Babası da tıpkı böy. 
le yürürdü. Müşkül veya cevap 
vermek istemidiği bir sual karşı· 
sında kaldığı zaman kaşların

dan birini yukarıya doğru 'kal
dırmak, sevmediği bir yemek kar. 
şısında yüzünü buruşturmak, 

kanlı et yemeklerini ve peyniri, 
sevmek, eski bir Burgonya şarabı
m içmetlen evvel onun menekşe 
kokusunu koklamak.. Ve daha 
binbir buna benzer şeyler .. 

Annesinin onu bu suretle yetiş 
tirmiş olmasındaki &e bep neydi? .. 
Bu acaba aldatılmış bir kocanın 
bütün şüphelerinizi ortadan kal • 
dırmak için sahneye bütün tefer. 
rüatiyle konulmuş alçakça bir ko
medi miydi?. Yoksa .. Belki de bu 
kıskanç bir adamın lüzumsuz ve 
yersiz azap ve işkencelerini gider
mek için tatbik edilen masum bir 
tabyeden başka bir şey değikli. 

Belki 4e .. Belki de .. Bunu o ka. 
dar.ı kuvetle düşünmüştü ki gayri 
ihtiyari bu sözler ağzından çıkmış 
tı: 

- Belki de ... 

H A B E R - i\kıam Postıasr 

Şarabını kafatasından 
içen romancı ! 
( Başlara/ı 11 incide) 

yalarını göremediğini söylerdi. 
Nerval kendi önüne konulan şa. 

rap kadehini bir tarafa iter ve ce
ketinin kocaman cebinden çıkar
dığı bir insan kafatasım onune 
koyarak şarabının bu kafatasına 
konulmasını isterdi. 

Ankara Radyosu 

TCHh'.IYE H \DYnnlFCZYo:-.: 
POST,~ 1 .~ Hl 

Fakat meşhur şair ve romancı 
Jerar dö Nerval'in garabeti bü
tün bunlarınkini gölgede bırakır. 
Bu adamcağız bir gün Fransız a
silzadelerinden biri tarafın.dan ge
ce yatısına davet edilmişti. Oraya 
dört direkli, saçaklı antika karyo
lasiyle beraber gitti. "Başka ya
takta beni uyku tutmuyor,, diyor-

Ve sonra bu kafatasından şa-
rap içerdi. fiHkiyc Rııdyo~u • ı\nknra n:11lyosu 

Soranlara da şöyle söylemek • 
ten çekinmezdi: D.\1.C.\ l;Zli:\1.UCU 

.... 

Ye 
Ve 
tc 

-ıı~ 
Eılip Ee1en: \'holom;el. 22.10 ~ıu 111 
(Küt·iik orke,.ıra. Şd: NcciP.~ş~' ..... 
1 - Beccc - lkiııd !ı:ıl.run suııı., ~ 

ır' 
1. Slrau's - ıhı ıı:ığ:ııdcr scnı 5'ııcC' 
q ı.Hiııyn (\'als). :ı - l.irıdncr. r rıt t 

.::lı:ırı:ıle ( Ş:ır:ııı ıf.ılıı llııkiis şerr 1

0~ 
ıl:ıns). 4 - t\licheli • lkinci k1

'\. 

·mit. 5 - l ıınkı•I . \'cnedik tıntır ;: 
Screnıul. li - Ziclırcr - Aşık · 

1
,1 ı. 

ın:ı n s. :!3.1 O .\lü ık ( Cıızlııı nd · ,. . e ı 
:!:J.1j • :! ı Son :ıjans lı:ılıerlerı 1 Altı yaşına bastığı zaman Lu. 

cien adeta babasının bu mukallidi 
olmuştu. Bir gün tıpkı babasına 
benzer bir hareketle cebinden 
portfoyunu çıkardığı zaman bu 
uzun mesaisinin büyük bir mu -
vaffakıyetle başarıldığını anla. 
mıştı. 

Uyku arasında bu sözlerle uya-. du. Bununla beraber geceleyin 
nan Gilbert sormuştu: yattığı odaya baktıkları zaman o

- Bu kafatasiyle şarap içmek. rn39 nı. 183 Kc.;./J 20 Kw. T.A .Q 
te büyük bir ihtirasın çeşnisi var- 1 !l,7I ın. 1 :i l!l.'i KL·s./20 Kw. '1'.,\,P. rınk ı ıırugraııı. 

dır. Böyle olması lazımgelir .. Zi- 31, i:i ııı. n lüj Kcs.ı:.!'J Kw. 

- Kendi kendi'le ne söyleni
yorsun? Belki ıde ne demek?. 

- Hiç •. 
Bu saklanılması icap eden bir 

suç mu yoksa tekid ve tasdik edil. 
mek ihtiyacında bir hakikat miy
di?. Burada yatan ölü bir kurban 
mı, yoksa bir cellad mı?. 

nun ken:li karyolasını da boş bı

rakıp odanın ortasında hazırladığı 

başka bir yere yatarak uyuduğu. 
nu gördüler. 

ra bu kafatası güzel bir Rus pren 
sesine aittir. Babam onu delice 
seviyordu. Nihayet öLdürmeğc 

mecbur ol.:lu. 

TCHl\I YE s•,ATIYl.E 
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Jerar dö Nerval yaptırdığı 

Odada bulunan herkes: 
"- Mösyö Freyziand, demiş

leııdi, bu küçüğiın iyi bir ressam 
tarafından yapılmış bir portre ka
kadar size benzediğini in1tiir ede. 
mezsiniz . ., 

her elbisenin bir kocaman cebi 
olmasını isterdi. Bunun sebebi de 

Halk onun bu romantik izahımı 
inanırdı. Hakikatte ise J erar clö 
Nerval bu kafa tasını doktor oları 

H.\FT.\1.1 ,\l'llO!ıB.\i\I ~o. :.!:! 

_>azartesi 24-4-930 ekseriya ziyafetlerde görülürdü. ı babasının laboratuvarından alını~ 
Büyük ziyafetlerde J erar dö bulunuyordu. 

Totatnteır ve demokralt 
<dle~Ue\eD eır a raıso ırll §1 a 

Diplomasi nıu-

12.:rn Pro.ır. ın. :'.! .:>5 Türk ıııuzı 
.li - pi. 13 .\lcıııl~k::ı ı..ıııı uy:ıl'ı, :ıj:ırı~ 
ı·c ıııclcoıul oıi lıııtıı·ı·Jc•rı. ı::ı.ı:; - 1~ 

Baba, gurur ve memnuniyetin
den, kendinden geçmişti, maama
fih babasının gözleri koyu kahve 
rengi olduğu halde LucieninkL 
ler açık mavi idi, burunlarının 

şekli hiç te biribirlerine benzemi

O şirin Gilbert kırmızı saçlı ba
şını bir battaniye ile kapatmıştı 

ve Lucien sanki neşe' ile parlıyor. 
muş hissini veren bu saçları gör
memekten mütevellid bir ferahlık 
hissetti. Duvardaki saat beş kere 
vurdu. Şöminenin içinde bir odun 
parçası yıkıldı. 

yordu; fakat bütün bunlara rağ- Babanın gömüldüğü gün cena
men küçük babasına çok benzi. ze alayının başında ve öne doğru 
yordu. Annesiyle beraber müş. biraz meyilli yürüyen Lucienin ba 
terek bir sırrın bekçiliğin yap. 

1 
basına ne kadar benzediğini gö

maktan mütevellid bir gurur 1 renler adeta bu meşabehete hay

harebesi başladı 

\luıik (Seııfoııık ııl· l.l:ır). 18.:JU Proı
ruııı. 18.35 \lıhık \ llpcrc·ller · pi.). 
l!J 1\oııuşııı:ı l<;o. ık ı•sır~cıııc kuru 
mı • Çocııld.ır:ı ııı.ı•ıı l ı l !l. ı j 'l'urı.. 

nıııigi (1 l.ılk tıırt.o:ı rı \'C oyun ha 
nıl:ırı - Sallı \';l\cı'J. l!l.:lj Turk mu 
tisı ( K.ırı~ık ııroı;r:ıııı ı. Hakkı Uer· 
ıııan, Eşref Kııdri, 11.ı~.ın Uur, ll:ıııı · 

di Tuk:ıy, Ba -.r ı f'rler. :.!'.! Mcııılel,<?1 

'a:ıt a) arı, :ıj:ırı~ ı c ıııctcorulojı lı:ı 

hcrlcri . '.!o.ı;; J'lırk ıı.lıı.ığı (htrısık 

içinde oynamakta oldtığu bu ko- ret ediyorlardı. 

mediyi her gün biraz daha tekem- Mezarlıkta Lucieni kolları ara. 
mül ettiriyordu. Artık kendisine 

sına alan ihtiyar bir kadın ağlaya-

(Baştarafı 12 incide) 
ğa çabalamaktadırlar. Ve bu mü. 
zakeratın bazı müşkülata rağmen 

iyi yollarda devam ettifi cörül
mektedir. 

İtalya - Yugoslavya .. 

lcrinden birinin himayesi altına 

almaktır, 

Balkan devletlerinin bazılarının ı>ro.r:ııııı: .\ıı !, 11"1 • ••• ,,ı,u kıııııı.· lıc . 

şimdiden bu felaketin kucağına yeli. ld:ırc eı.lcıı: ~il .. ut Cemil. 1 -
Cl•ııııl hcyııı · huı·tl. ıı lııcaıkar ııcş

düşmek üzere olduğ.ı maalesef 
görünmektedir. 

öğretilmesine lüzum bırakmadan rak: 

rcvi. :! - Doktur :-Oııplır · Kürdili lıı· 

cazkar - Ş:ırl.ı - Uırtıı..ıc lıir ukl)aııı 

J - Hulıı lJcyın - hurı.lilı lııcıııkfır 
babasının itiyatlarını kendiligvin. Hı'tlerı'n Ruzvelt• cevabı - Onun portresi, ıdiye bağır- Macaristan ~ ,:ırkı - Sü,\ le ı·r ııııı1rıhı n:ızeııdc c 
den taklide, on.dan duyıduğu cüm. mıştr. ne o lacak ? ıl:ı. 4 - Arıf uc) 111 • l\üı·ıJili hıı·aı 
leleri kullanmağa başlamıştı. Bu Ve o, bu taklide devam etmeğe D'V f d y 1 kiır ş:ırkı - Scııılc ~ı ııp u~şakn czı 
hal artık ailenin eğlence mevzuu ıg.~r tara t~n a ~~o~ avya- işte yukarıda teşrih etmeğe ça.

1 

Jl'llllı ~oclalıJı . 5 - ııı1uı lıc) _ huı 
karar vermişti. Sanki babası hala nın Bukreşe donmemesı ıçın Mu. b 1 d - 'b' 'h d 1 1 . . . 

olmuştu. onu görüyordu. Ve, annesi yalva. . - a a ıgım z gı ı mı ver ev et e. dılı lııc-:ı zk:ır ş:ırkı - l!lı şdı ı ct·.ı~ 
O b b k k solini Yugoslavya ıle anlaşma a · R ı ·ı <l , a asının asasına para oy- " rı uzve te cevap verı me en ev· dil ol<lu. ü - Hılal lıcy . Kürdili lıi· 

ran bir sesle hala kulaklarına şun- b 1 lct d 1 
duğu zamanlardaki halini taklid ça a ama a ır. ve! Şarki Avrupa.da ve bilhassa c-ozkar ş:ırkı - \11 gonl':ının ctrııfını 

lan fısıldıyordu: 
ederek kumbarasına para atarken R' d . v . Balkanlarıda diplomatik yollarla .ılırıı5 yine ı,ılilll'I'. i - Arif b<?y -

k · · b" .. 'l f - ıca e erım, yavrucugum... Macaristanla Yugoslavyayı bı. sevku"lceyı'ş kıymetı' haı'z yenı' ı\lirdıli lııcu1.l.:ir sarkı l\anl.ır diikii. seyretme ıçın utun aı e etra ın- B .k. · . d b. 1 da bir daire teşkil ederdi. Ve bu ~ ~ ı;nız;t ar;:ı~ a ·ı~· sı:.l~ a- ribirine yakla§tırmak istiyen 1.ıu pozisyonlar elde ctmcfe uvraıt ~or. 8 ~ Ar!C be4· .. Kücc.lili lıi ı:ı. · 
k hk h ı . 1 / ra a aca ır. a an gı ı gu um. mesainin istihdaf ettiği gaye, ev- maktadırlar. D'ıg-er taraftan de. ,fır ~urı\ı - Guruıı ellı güneş diiııy:ı 

müşabeheti sevine a a a arıy e - t t H d' b k 1 semege gayre e .. ay ı a a- 1A k hl'k 1 b' . tnr:ırdı. !l - ihışcn Kanı - Kemençe· 
karşılapjr. v ve a esasen ço te ı e i ır vazı· mokrat devletler buralarda yeni 

. hm! Tamam! .• Yavrucugum !. :ıksiıııi. 10 - "arlull,ı l. ıığa · llicıız-
Lcine artık bunları tamamıyle yette olan ve kendiliğinden inhi. bir Ilitler taarruzunun vuku bul. kflr ş:ırkı . llıraııı <?I ııiilşcııe. 11 _ 

unutmuştu. O bu hatıraları sade. - S O N - lcil etmek üzere bulunan Balkan 1 maması için azami gayr::tlerini ';orluluııuıı - llil-:11.k(ır ş:ırkı - Altlı 
ce aylığını biraz arttırmasını ba. antantını bir siyasi darbe ile orta. 1 sadetmektedirler. tıcni iki k:ışın ara.sı. ::l - Kcıııııl :\i 

basından isteyeceği zaman hatır- dan kaldırmak ve Roma - Berlin ı ; Y:tli Sc) lıuııuıı lıiea7.kiır saz seıııaıoı;ı 
lardı. ımrı•t:nın S,W/ TEi\ mihverinin eski usulü üzerine, tek Diplomatik mücadele en son j ·H l\unu)ına. :!1.15 Eslınııı, tııh\'iliıı 

O zaman babasının çok sevdiği V' ~.clız:ıılcb:ışı Turan başlarma kalıp müdafaa kuvvet· devresine girmiş bulunuyor. Çün l ırn.nıhi~o. • ı~ıık.ııt ı·e zir:ıııt lıors~sı 
vaziyetlerden birini takınır ve bu lı}atrosıınılıı hu gecl' !eri zayıflayan bu devletlerin ki. kü Fransa ile in.,.iltere yaptıkları i <'n:ıll. 2 1.2.ı ::'\c,clı ı.tl'ıkl:ır • H • • H 

k d k <l' d NU IJMIJl'I\ . . • • .. d l .1 Ih~. I b'l k 11
) Hclklor (llıılil l>cılı \'uııclken). :!J 

vaziyet arş sın a en ın en ı\'H r.ucn • mıni taksim, kımisını de Arnavut. muca e e ı e sıı u rnruya ı ece - l:i '\J;izik !Od.ı ıııiı;:ı~: • l!ecllımı·n 
geçen zavallı adamcağız onun ta- Bit) uk , ıJdı il 3 perde. A tiliı S~rı; V< ı luk gibi, Çekoslovakya gibi ( ken• !erini ümit etmektedirler. l'rio 1 ılo ıııi ıH>rı l' lll Ct•ıııııl Eı'kııı 
le bini kolayca kabul ederdi. l\lıçc ,·ar) ete ı;nıpl.ıı ı di istekleriyle!! ... ) mihver devlet· I - Entransijan'dan J>ip 110. Nrrılcl ıı !•ıızı \l:ık: Kcın:ın 
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- Buyur:.ınuz monsenyör .• 
Polis müdürü soğnk terler 

döküyor ve müthiş bir endişe 

içinde bulunuyordu. Dudakları 

arasında mırıldanmakta idi: 
- Vay canına .. Şeytan a:lam .. 

Kurnazlık sahasında kendimi 
raki)siz bir üstad zannederdim .. 
Bu, benden de üstün çıktı .• 

Jfolan devam etti: 
- B.ni niçin tevkif etmedi. 

ği.ıizi size .C:emek ben söylemek 
mecburiyetindeyim.. Pe1;:ala .. 
Şi'lldi ben~ Jinleyiniz: E~er be. 
ni bu sab~h te\ kif ec.erseniz, 
Fo .. itari s;zi iki saat sonra bü
yiık engizitör tayin ec!er.. Bu 
ma!::a:n ise siı:in uzun zamandan
beri tahayyül ettiğiniz bir ga. 
yeJir. B.n tevkif edildikten ve 
alelc'.iccle ic~nmım yapıld ktan 
sonra mü~adele saha:;ın:la Fos
kari ile Al,iyeri kalır.. Doğru 

de;·1 mi?. 
- }~.,et mcnı:cn} ör .• 
- Biliyorsunuz ki bu müca-

ldelede Altiyerinin kazanmak ih. 
timali pel: fazladır. Bütün Ve
neclik hal':ı Foskariden nefret e
diyor. Eincenaleyh hukiımet 

reisi hal nn kuvevtine istinat e. 
demez. Partiyi kaybeder. Baş 

kumandan da muzaffer olur. Al-

ıin adamlarını, memurlarını ya. 
kabtıp kuyulara, zındanlara at-

mak olacaktır. Bunların b;ışınd:ı 

da ş::phesiz büyük engizitör 
KBo Cenaro cenapları buluna
caktır .. işte mösyö, beni tevkif 
etmek istemediğinizin sebepleri .. 
Ne dersiniz?. 

Polis müdürü, Rotana takdir. 
le bakt ktan sonra hürmetle e
ğildi: 

- Tamamen doğru ke~fetti

niz monsenyör .. 
- Bunları benden evvel siz 

söyleyecek ve sualimi cevapsız 

bırak.nıyacaktınız .. 
- Geç mi kaldım monsenyör, 

Yoksa teveccühünüzü kaybettim 
'? 

mı .• 
- Hayır, fakat bilakay.dü şcrt 

bana tabi olurs_anız ... 
- Bilakaydü şart kabul edi. 

yorum.. Fakat zatı devletler:n
ıden rica ederim, bu mesele~e 

kendilerine mühim mtınia•ar 

çıkarabilecek bir mevkide lm
lunduğumu, fakat bun1an çe. 
kindi:;imi bir gün ~üphesiz ha
tırlarlar. 

- Yani, muvaffak olduktan 
sonra ben.den büyük engizitör
lük makamını isteyeceksiniz de
ğil mi?. 

Kido Cenaro eğildi. Rolan sö
züne devam etti: 

- Aziz mösyö, mevkii iktida. 
ra geçer geçmez büyiik engizi • 
törlilk vazifesini Jağvel:ieceğimf 
ma:ıleseE size söylemek mecbu-

KAIIP.A:.IAN Ti/, Yntm 

riyctin.!eyim. 
Polis miıdürü sapsarı oldu .•• 
Büyük engizitörlük makamı. 

mn lağvı bütün ümitlerinin, bü
tün hülya ve gayelerinin sukutu 
demekti. 
Yavaş yavaş, benliğinde i:ı. 

yan emareleri uyanmağa başla

dı .. Göz ucu ile kapıya baktı . 

Rolan Kido Cenaronun b:itün 
hareketlerini tarassu.d ediyordu. 
Polis müdürünün kendisini tev
kif ettirmek üzere birisini ça. 
ğırma'k için elini zile uzattığı 

bir sıratla ayağa kalktı.. Pen -
cereye doğru ilerledi ve polis 
mü~ürüne: 

- l\lösyö Cenaro ! d::di. Si. 
zi yeni bir budalalık yapmakta.1 
menetmek isterim .. Adamlarınızı 
çağırmadan evvel bura! a, pen
cerenin yanına kadar geliniz. 

Polis müJürü hi.:ldet ve he
yeca:ıını s:ıklama.;a çalışara!.:;: 

- Monsenyör, şey! .. Emin o. 
lunuz, bana itimat ediniz ki .... 

- Canım, bir kere buraya ka
dar geliniz .. Sözünüzü sonra bi. 
tirirsiııiz .• 

Cenaro pencereye yakla;Jtı ... 
Rolan: 

- Bakınız, dcı;li, ne görüyor
sunuz?. 

Polis müdürü rıhtıma doğru 

baktr .. 
Rolan devam etti: 

- Beni tevkif için kaç kişiniz 
var?. 

- Eğer çağıracak olursam i.iç 
dakika içinde yüz kişi emrime 
hazır olur .. Fakat çağırmak is
temiyorum .. 

- Haklısınız, çünkü gördü. 
ğünüz bütün bu halk, rıhtım ü
zerinde sakin tavırlarla gidip 
gelen lıütiın bahriyeliler, gon. 
.dokular, hepsi de benim adam
larımdır. Yan sokaklaf'YJa bu 
kalabalığın iki üç misli halk da
ha toplanmıştır. Eğer isterseniz 
ben mücadeleye hazırım. 

- Monsenyör, emirlerinize ha. 
zır ol :uğumu demin arzetmiş

tim .. Size tamamen teslim olu. 
yorum. 

- Bilakaydü şart mı?. 
- Bilcikaydü şart.. Siz ben-

den kuvvetlisiniz, mevcudiyl'ti
mi büyüklüşünüze ve yüksek 
kalbliliğinize tevdi ediyorum. 

- Pekala şimdi oturunuz .... 
Uzun uza.:iıya görüşecek şey

lerimiz var .. Bir şubat merasimi 
hal:kmda size bazı §eyler sora. 
cağım.. . Foskari o gün saray
dan saat kaçta çıkacak. 

- Sabahleyin tam dokuzC:a .. 
- Merasimin saraydan Lido 

rıhtımına kadar olan proğramı

nı bana tamamen r(iylcvece'ks. 
niz, muhafız bölüüü vazifesini 
ldm görecek?. 
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ı •ıır" \oO 
ıoO 
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1~ 
15 
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lirası ayda birer lira 0 .,1 
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Seri bisiklet yarışları bitti 
Ye ~r ~ B6Jtatatı 8 ıncide rım saat farkla ikinci gelmişler
\'e ayn h ııdıp oradan dönmüşler dir 

tek n~ ızla Yollarına devam eode Kocaeli takımında da 5 saat 56 
ıı taınaın1 

Baıtln aınıılardır. dakikada İbrahim birinci, bir te-
devaıtı d '°O& kadar heyecanla kerlek farkı ile Şükrü ikinci, Mit. l e en b 
et feder u •on yarışta bisik- hat üçüncü oln::uşlardır. 
l' aıyonu b 

av da h as aşkanı Cavit Yarı;.lardan sonra yapılan tas-
'Neticedazır ~.ulunınuıtur. nif neticesinde bölgemiz seri bi-

t~anıbo be Suleynıaniyeden Ha. ıiklet yar §ına iştirak ederek dere. 
tırıci Fen '1 llat bir dakikada bi-1 ce alan ilk on taneıinin puvanları 

' eryııın • ..a_ 1 
ı a-n Torkum ya nı apğ.ya yazıyoruz: 

9 Puvan 
- Siil...-.._ . 

2 - r ._,,.ıaaninden Haralam bo 

3 - s~dan Torkum 
4 _ ,. ı.ı ... .nauaiyeden yani 

S - ·~ Anaıtaa 
6 - ,, ,, Niyazi 
7 - ,, ,, Halil 
8 - S "I,, ,, Ali 
9 - u 

9
"-niyeden Abdullah 

ıo - r.,.,, Cevat 
ş 91'Jılnaazdan T •nat 
. ıı hesaba 
Lll.yllla • nazırın 9 puvanla 
• · "•Yede H ~rı blaiıtıet n aralambo ı 939 
1lltisj F Yarııları İstanbul bi-
a ' enery lrn ıs p.. ı azdan Torkum 

mu~lardır. 

18 
30 

34 
35 
36 
37 
37 
38 

" ,, 
" ,, 
" 
" 

" 
" 

Biıiklet federasyonu tarafından 
bu iki kıymetli koşucuya birer ku. 
pa verilecektir. 

~tanbul ikincisi ol-

- Pera F=' ener bahçe 
ll1t he:-:- B"ltarafı 8 incidt Aradaki bariz gol farkı Pera 
ı lrolayc kikada Bambino, Ya. için nasıl bir enerji kaynağı oldu 

~iı !İitle 1 .•ı.arak üstüste ikı ise Fenerlire için de bir gevşekli. 
°il ikiıind talıhıni denedi. Fakat ğe sebebiyet verdi. 

~•oıiılara~ de kale direklerinde Peranın ortadan Fener müda
tranın k avuta kadar uzandı .. faasını yaran bir hücumunu Ya. 
lira F açırdığı bu fırsatlardan ıuır favulle durdurdu. Penaltı .. encrJi1 ır-
rabcr n· b er tam olmamakla Penaltıyı Mesinezi güzel bir vu-

tt·ı ıs i bı" h A'ko o o ı er • r a ımıyet tesıs l"l 
ruıla gole çevirdi. Fener ı er go. 

liıı l?liidd lün akabinde ao>dan Fikret - Rebii 
rı İki • et zarfında Peralıla- k" k 

açıg1 kAf' kombinezonu vasıtasiyle ra ıp a-
~eıııesj oya ı derecede marke leye süzüldüler. Yerden Naciyi 

. ı kerıdi sah unun ıiklet merke. bulan top, bu oyuncunun yakın. 
alarına intikal ettir-

1'-·k dan bir 9ütU ile aflara takıldı. Ve 
• 

1 
rttin, R .. . oyun Fenerbahçenin 2 - 7 gibi 1 lroırıb· ebıı ılc yaptığı, bir 

kelj J>o ~nczon rakip kaleyi teh- cidden çok açık bir galibiyet ca· 
a · zııyonlar rantisi altında oynanmağa ba9la. 
tı _ile Basri de a soktu. Sağdan dı. Son dakikalara doğru Peralı-
lösternı w vasat birer var. 

le~ icin ege baılayınca Pera lann ar-=laki bu azim farkı kapat
en ; vaıid o1an gol kend~ mak için sarfettiği gayret; forvete 
a \eurd' 
rı ?ı-1 Uzarr 1

• Pener-~ • ıesmlt bnhmtrn Btıeullı ,_ o. 
fa, Ali l? er Ç karak Esad santr· yunuyla netice vermedi. Bir ara-
ııtrrora •ıza. S~bhafa, Yaşar da lık Hüsam çıkarak yerine Nuri 

&eçt.ler · 2 7 
~. tin~·· · girdi. Oyun da Fenerın - ga. 
il a,;: dakik :la Rebii ile pas. libiyeti ile bitti. 

c telcn :: htsım m <lafaa önü. MAÇ: 
t'llj n ıkret, 18 pas çizgisi ü- Oyun sahanın çok sert ve tozlu 

e:)f s b" . l•w• 
• · • · .r vuruşla topu oluşu, Fenerlilerin de istekıız ıgı 
b~~~ al 

~a tı. yüzünden zevkli değildi. Y nız 
b•Up \'az· Fikret - Reibii kombinezonunun · dah 1Yete clü en Perah. 

a'ttla~ tanlı ve at.ık bir oyun ati için çok ıeyler vaad etmesi 
• ga ko 1 bakımından alakalı idi. 4·lıtt:c· YU dJlar. 
h• ı:tı, ıa;;.da ld - k NASIL OYNADILAR? " ı:rııatı b n a ıgı topu ı. 

:-ı il 1 a Fener müdafaasm· 
tan na . . 

ıp ;ıh'· nıoıno sola kadar 
. ıni aularına kap:ın:ın H üsa. 
rı etti atarak bcraberlıği te· 
t . 

r <t' • 
il li' r~ beraberli - e ulaşan 

:ııı· ener tn . o • 
ı 1\1 tiş ua" .n hattının sıs. 

'ahallıtt l~ri} el tcl.rar Pera yaa, ı.;n . ınti::a1 eai. 
1'° a~ cu dakikada Ali Rızan n 

•it 
~uc:\1-'le l&kinane süriıldediği . . .. N . 
ı t~hUJı acınin ayaklarında 

i>ıl'n f e kazandı. Bu eınada 
~r ••uıu :a . w 

' tı \'u d asrı kale agzınıı 
~~tti tro u. Cafetinonun yanlı§ 
'tnj irı~J>un ken:li kalesine gir. 
tnirı 2 ç etti ve devre Fener I 

d • 1 galibiyeti ile sona 

"tl~Ct n~v 
tlıerı:. RE : 

ll!Ct 'kj . 
~ fot,,et h ı ncı devrede ıöyle 
~ t4 ~ttı tertip etmiı!erdi. 
• lc:ı, Ya.... R b"· F"k.. l ~ ~, e ıı, ı 

ıteıc· 
'11l bu d . . j Oldug egışıklik daha fay. 

ltltıdaf ıı Yapılan akınların Pe
,.ltderı a: ını allak bullak et - ı 
!l ll'azıı e anlatıldı. Rebii, sağ
lirıe ". Uzattığı b:r pası 181 
•: Yetıııe , 
"-· l'o re.;: n .. fis bir sol şüt 
Yarı :· kıınıldaını} a vakit bu 1 

it era kal · · · ••ında a ecıaın n bakışla· 
'<>rıra glara takıldı. Bu gol

da!ıa t Cafetino, çıkarak yeri. 
it i Ola ecr;ıbeaiz ve bilgisiz bir 

ıall~ı,." Koço &irdi. 
'lir b .., .... ! Fenerliler tama. 

;'-rak listüıte Eıadın 
le •e p a,.rın yanm3n ka
tr1, 1 lzıhn lce>,eı~en attıkları 

t, • 6 ealiD vazivete 2eç. 

P.::ralılar daha canlı oynamala
rına rağmen müdafaaları ve 
bilhassa kalecileriyle santrhafla
rın (Etyen) yüzün.den mağ!Up 

oldular. içlerinde yalnız Bambino 
iyi idi. 

Galip Fener takım nda başta 

harikulade güzel oynayan Fikret 
olmak üzere M. Reşat, Naci ve Le. 
bib iyi idiler. 

Hakemin idaresi güzeldi. 

Muammer OLGAÇ 

KA nr EŞV A DAIRF.SlNDE 

- Kaybettillm ıemslyeyl almak 
üsere buraya geldlibn aman bal!l
tonumu burada mı lnnktnn acaba! 

- Fraıuıız karikatürü -

HABER - Akf81D Poataa 

El11!f:Dlil:J 

- Eğer ~Jlnlzde lM>nlm semsly<'m 
olmasaydı \'allahl siz.l tanıJ amıya_ 

caktım. 

enamece 
- Yüz bin lirası olan adam mı 

mes'uttur, karısı olan mı? 
- Karısı olan. 
- Neden? lzah et. 
- Çünkü yüz bin lirası olan a_ 

dam daha parası olsun ister. Hal
buki bir kansı olan adam bu za • 
manda bir tane daha olsun istemez. 

- Biraz sonra gelin, elimde bir 
tek nüsha kaldı, onu da ben okuyo_ 
rum. 

- İngiliz karikatürü -

İki genç kadın konu3uyorlardı: 
- Ben iki senedir evliyim, bir de 

fa bile kocamla kavga etmedim. 
- Nasıl oluyor bu? 
- Oluyor işte ... Aramızda mil -

naka§a çıktığı vakit eğer ben hak. 
lıysam kocam hakkımı derhal tes
lim ediyor. 

- Peki, ya kocan haklıy.sa? 
- Bugüne kadar onun haklı ol-

duğunu hiç görmedim! 

_ Bu kt-..,flmlr mil) onlar ka1.ana· 
ra~nm sanı~ orum: H urlud çlzgil('rl 
lastikten bir Auupa harit:uıı l•P 
tım. 

- İngiliz karikatürü -

Sayfiye 
hevesi 

Nasihat 
s. S. ö!Um döşeğinde oğlunu ya

nma çnğırarak nasihat ve vasiyet 
etti: 

- Ticarette iki esaslı kaide var -
dır oğlum. Bunlara çok dikkat et
melisin, tecrübelerime istinaden söy 
IUyorum. Bu kaidelerden biri na -
muskarhk, öteki de ihtiyatlı olmak. 

- Namuskarhktan ka.stm nedir 
baba? 

- Namuskarlık verilen sözü tut. 
maktrr. 

- Peki, ihtiyatklrlık? 
- Hiç söz vermemektir 

ıau~un 
KUçük çocuğuna sordu: 
- Kulak neye yarar? 
- Sesi duymağa ... 
- Burun neye yarar? 
- Koku duymağa ve g8nneğe ! 
- Gönneğe mi? Burun nasıl gör 

meğe yarar? 
- Gözlük takarak anneciğim! 

Plşmanlık 
Kadm kızdı: 

- ArtJk sen çok oluyorsun! Ne
dir bu kinayeler sanki! Evlenmek 
için senin peşinden k~adnn ya? 

Erkek içini çekerek cevab verdi: 
- Evet, hakkın var. Doğru eöy

IUyorsun. Fakat kapan da farenin 
arkasından kopnaz ama gene onu 
yakalar! 

iftihar 
- Oğlunuz bana tag attı. 
- Taş bir yerinize geldi mi? 
- Hayır gelmedi, ama ... 
- Öyleyse taş atan benim oğ. 

lum değildir. O çok nifancıdır. 

Sadaka 
- Allah rizası için bir sadaka 

veriniz. 
- Dilencilik yasaktır. 
- Evet ama, sadaka vermek ya-

sak değil! 

1'11yoıılar ara~tnda bir futbol m~ı! 

Musiki 
Kadın piyano çalıyor, koca111 ise 

gazete okuyordu. Kadın bir aralık: 
- Ol:udun mu? dedi, musiki 

çiçeklcrın büyümesine de yararını§. 
Kocası: 

- Ya? dedi. Öyleyse gidip bah
çede piyano çal! 

Eyvah 1 
Zil zurna sarhoııtu. Fakat korku 

Jağları bekler, kansını görünce ak 
lı ba1:na gelir gibi oldu: 

- l\arıcıJım, eve gelirken aya. 
~ım bir ta"a takıldı. DUştUm. Üs -
tüm başım toz içinde kaldı. Gecik· 
mem de bu ; ü.zden .•• 
Kadın SÖ) lendi: · 
- Merak etme, halı silkecek e -

imde, rimdi üstünde tozun zerresi
ni bırakmam! 
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- raruu nere;re koyanm? 
- Oldup zamuı eol cebime l 

- Arabayı önden ~eyin de arkadan lüa. Bir feY gönmlJQnun. 

- İngiliz kar1bttlrQ -

Genç casus nasıl 
idam oluııdu? 

26 Yaşmdaki Fransız delikanhsı, idamdan evvel 
mütemadiyen şunları söyjiyordu: 
" Y aphğım İiİn bu kadar fena 

olduğunu bilmiyordum ! • 
Fransada, Almanyaya memleke • 1 yordu ve ölüm cezaamm haPH talı· 

tinin milH emniyetini tehlikeye dU- vil edllecelinl tekrar Urnlt etmeye 
'$Urecek askeri esran satarak casus baglamııtı.. 

Genç adam mUtemadiyen: 

- Ah, yaptığım ilin bu kadar 
fena oldutunu bilmiyordum, dlyip 

luk yapan Helmut Gruneberg is
minde 26 ya§ında genç bir adamın 
yuhhıaıdljinı w ctlrmU ll&bit oldu
~ndan ölilm cezasma ma111ı:Qm e -
. eliğini 1 tık duruyordu. 

dıl evve ce yazmış • . t Fakat nihayet relalcumhur da af 
İki Uç gUn evvel de kısa bar eL 1 talebini reddetti ve öUlm silnO gel

graf havadisi bu casusun kurguna eli ttı. 
dlzileı:ek idam edildiğinl bildirlyor- ça 
du. 

Son gelen Avrupa gazeteleri, 
genç casusun idamı ve hayatı hak

Helmut, bu vaziyetten bihaberdi. 
Ve kurtulmak Umidinl kaybet:me
mi§U. ldam sabahı saat 5 te kendi-

kında enteresan tafsilat Yermekte· sini uyandırdıkları saman, acı ha
dir. kikati artdt anladı: 

Bunlar şöyle hillba edilebilir: Her zaman ağzından dOtmlyen 
Helmut Gruneberg 1912 de Stras kelimeleri tekrarladı: 

~urgda doğmugtur. Babası orada _ Yaptığım ifln bu kadar fena 
Jtr §imcndifer memuru idi. Helmut 1 olduğunu bilmiyordum •.• Acaba an. 
>iraz büyüyüp, delikanlı halini a· nem ve babam beni affetWer mi! 
lınca blnblr tUrlU çılgınlık yapma.. Hiç olmazsa bunu öğrenmek iııter
ğa başlamış ve nihayet bahçı\'an - dim. 

lığı öğrenerek bu işi meslek edin· ldam hUkmilnU infazla meegul 
mi.şti. Fakat çok gayri muntazam ı memurlar mahktimu höcreainden a. 
çalışıyor, bol para kazanacak bir iş lıp hapisanenin kilisesine ~tUrdQ
:ırıyordu. Bu sırada tes:ıdüf onun ler. Helmut, burada boynunu GnU
kargısına Alman ~asus teşkilAtının ne eğerek sessiz sadasız IOl1 duayı 
bir ajanını çıkarıyor, delikanlı bu din1edi. 
dUoman memurile derhal uyuımak· Saat altıda, genç mahkOm yamn 

ta tereddüt etmedi. Ve birkaç za· da avukatı ve muhafızlar olduiu 
man sonra hudut civarına yerleıU, halde kendisini idam meydanma 16 
memleketinin askeri esrannı öğre. tUrecek otömoblle bindi. 
nip yabancı memlekete satmağa Nancy tehrlnden 4 kilometre U· 

başladı. zakta askert atl§ aah&SIDda heqey 
Fak~t nihayet bir gün kendisin· ha.zırlanmııtı. MahtOm otomobil

den şüphelendiler ve hemen tevkü den iner inmez elleri arkasına bağ. 
ederek sorguya çektiler. Genç, a- landı. Gözlerine bir bez sanldı. Son 
dam, evveli bergeyi inklr e~ti am- ra nişan alan bir manga ukerP 
ma, birkaç gün içinde ayni işte "atet,, emri verildi. 

Almanlar hesabına müşterek çalı'· Saat tam altıya 10 vardı. 

tığı bahriye gedikli zabiti Obertln Silahlar hep birden patladı. 2e 
de yakalandığını ve itiraflarda bu. yaşındaki genç cuua yere canııı 

lunduğunu ıörllnce daha fazla mu- yıkıldı. 

kavemet edemedi, bergeyi itiraf et Bu sırada gilnea yava.e yavaı 

u. ytlksellyordu .•• 

Divanı harp, evveli. gedikli za · 
biti idama mahkiırn etti. Helmutun 

1avası ise biraz daha uzadı. Kendi
sini J an Arno isminde genr. ve kı) 

• • • lfazir:ın ) al,laşhk<;a kadının si -
ıirleri artı) ord .ı. Yerinde dura mı -
or; krı ıo ı sı-ını;>ordu. hoc ı ir 
al ayttı. "N n 'ar? n olu; or un? .. 
li;> e sormu:/ordu bile. 

Nihn; et bir gün kadın: • metli bir avukat mUdafaa ediyor -

Helm.stun şeriki cilmril bahriye 
gedikli zabiti haftalarca daha ev
vel idam edilmişti. Fakat umumt 
harptenberi yani 20 senedir, Hel
mut casusluktan dolayı kurşuna di
zilen ilk suçludur. 

- Bugün doktoı ::ı. gittim. Dedi. 
- Ya ö~le mi? 
- Doktor hava değiştirmemi söy 

:edi. 
Kocası za'cn kadının hastalığın_ 

dald sım keşfetml' olduğu için ll
kayttı. Rolilnde devam etti: 

- Ne .-yi tesadüf, işte hava da 
deği§ti: lodostan poyraza çevirdit 

- Ah siz erkekler, hep blrlblrlnL 
ze benzersiniz? 

du. 

Genç casusun uzun bir hapis ce. 
zasile yakasmı kurtaracağı sanıl • 
dı. Fakat itin sonunda Helmutun 
idamına karar verildi. 

Ayni suçtan dolayı son defa 1919 
da bir idam yapdmışbr. O zaman_ 
ki idam hilkmUntl idare eden de 

Buna rağmen, delikan1ı ümidini bugün genç cuusu kurtarmak için 
1:esmemi3ti. Avukatının geçenler • bUyUk bir gayret sarf eden avulta -
de reisicumhur tarafından k!ıbul e- tın babası iınl§. Çok garip bir te
dilmio olmumı tamamen hayra sadUf delil mi?. 
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Sinek, Tahtakurusu, Pire F d 
ile a edi • r • 

ve bütün haşaratı uyanma- ay a 
dan yumurtaları ile birlikte 

Fayda bütün ha~rat öldürücü mayilerin en iyisi ve en miles iridir. Katiyen leke yapmaz. Kokusu latif \C sıhhidir. Deposu: Sirkeci Liman Hanı altında Hasan deposudur. 
~~~~~~~~~~~~~~~--~~:--~~~~~------------~~~~--...:..._--~--~--~------------~~--~--...--"' 

MUSHil s KERi :esiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bilumum et 
zanelerde bulunur. 

Mazon Meyva Tuzu 
Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı gaz, JN K ı B 1' z sarılık, safra 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti L~ karaciğer 

] Mı• DE ekşilik ve yanmalarında ve bütün MiDE, BARSAK bozukluk 
farında kullanınız. HOROZ markasına dikkat. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tuta mıyan mümasil mustah 
zarlardan daha çacuk,daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

r--------------Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 
çocuk gıdalariyle yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabii hububattan yapılmış 

-~AN ÖZLÜ UNLARI 

-------~---- . . . ButU11 Ada çamlarımn ve IAvanta çıçeklermm ı 
sıhhf kokularmı terkibinde sakhyan 

Venü Ça olonyası 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık 

verir ve gönlünü açar. VENtlS ÇAM KOLONYASI'nın 

!ormülii bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 

Umumi deposu: 
Nureddin Evliyazade, Alat, Ecza ve ltnyat deposu. latanbul. 

Vapurların haftalık hareket tarifesi 
2 l Nisandan 1 Mayısa kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gUn ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadenİ7. hatuna - S 1ı 12. de (Cumh rly • P I'!IC Z 

(Aksu), Paıar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımınıdan. 
Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ol. 

gen). Sirkeci r htımından. 
lzmit hııttm"l - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Top. 

hane rıhtımından. 
Mudnnya hnttma - Her gün 8.45 de (Marakaz) sistemi vapur· 

lardan biri. Cumartesi aynca 13.30 da (Trak). Tophane 
rıhtımından. 

Knrabign hattın'.\ - Sah ve Cuma 19 ıda (Bursa). Tophane 
rıhtımından. 

- Saç 
Güzelliğin en birinci 6--

Petrol Niza 
Kepekleri ve sa~ döklllmcsin 
tedavi eden teelrl mUcerreb bi ı 

illi. tır 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Tnkııim ·Talimhane Prfıı opartm:ın 

Telefon: 41553. Mu:ı)ene: PDz:ırdıın 
lı:ışko her gün 14 • 18 c k:ıdar. 

w 

Dr. Necaettın Atasagun 
Sııb:ıhları 8.:rn ıı k:ıılıır; ııkş:ırı•· 

. ırı 17 ılcn ı;onrıı l.lllcli Tıı~y:ırc 
\p. Uıııre 2; No. 17 ıle lıııslnlıırını 

Makyajını 

BE'ITY DA V1S • W AR;-.~ 
BROS. Yıldızı 

MAX FACTOR renk_ııb~~ 
gindeki makiyajm Hohvtl ti 
10 Yıldız arasında 9 zu ,r 
rafından kullanıldığı o.ne 
Max :Pactor • Hollivud ııı 
csscscsinin ilan edebilecf 
bir lıakikattır. Siz de gU~ 
liğinizi bu yeni \"C mü~Cf ~ 
usulü ile bugünden itıb~~ 
tecrübe ediniz. BE'ITY O~ 
V1S yalnız MAX FACI' tJ 
un PUDRA, ALLIK ve J) ~ 
DAK RUJUNU kullanıı1"' 
~d~. .A 
1of\ııwo tuılletl• u111pb"'" yo1ıart ~ı ı~ 

Mı& c Fnctor'•" tO.~•yc k"tt "''"' .,,. 
" !il Sl0<• lli11•1kt(, Posu -..1111• 1211• . .il 
lt••tlftC' pdtrlf'•L •ıfl ....... 

$4911\I ""'•~Ylf •ttl ı!1 tısttttJfl ~ f ıl',I 
~· • 'llllllt' Mu. t.a<tCM tarıfut4A" trt 1 ft I 
•'•• • """'' "'ıkyıJ 11111 ;ab • ııu•U •I ~f\ _6' 
f'b.l,tı.ryt ., C •ı.e"' a!l(ıkul'ıt ,ı -'J 

ti r••li•••• "Whsıaı "'•• •ut• pwd" ,,,~, 
............ •yıı 111 11 •uıtW••s "' "" • ,,,,.. • ;t 
ky11l'lllı """"' AGMttll~Ciiı bl9 P•let t'd rıtll' llıı ••11 ıı..,ıa, tO ,.,.,ıııtı Peıu pwlw iri •• • 

~ 

:..---------------~-
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RESiMLİ HAFTA. nı~ 
Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 

(Trak). Ayrıca Çarşamba 20 de (tllgen) ve Cumartesi 
20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

.alıııl eder. t I elefon: 2:-ı!l:ı:u 

.illl'T' ·- -

ltnlyıınca dcrsleı ini tal.ip \ı 
J Bu lls:mı l\ola~-c.•n ehle cdcceh" / 

lmroz hllttına - Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımın. 
dan. 

1 Hasan özlü unlannı çocuklarınıza yediriniz. 
En yüksek evsafa malik olan bu özlü unu 

Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de. 
(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 

Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en , '. mükemmP.lidir. • 

lzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımından 
Mersin hattın'l - Sah 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da (Etrüsk). 

Sirkeci rıhtımından. 1 Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, ı 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, j 

Çavdarözü Unlarını çocuklarınıza yedirin izi 1 

Not: Vapur seferleri hakkında her tnrlü maliım:ıt nşoı"Jıda tele· 
fon nıımarol:ırı yazılı accnl<'lerch·n öğrenilir. Kıırııköy l\rcntcliği 
- Korakö~, Kliprühaşı 'f. 423ü2. Gnlalıı Accnlclıi:i - G!llala, De· 
niz Tirorcti Md. Binn~ı nllıncla T. 40133, Sirkeci Acenteliği - Sir· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~!!İl .. ~J~S~~J~S~l!i__J~li!!!ll'~~!l' .. mm~ .. ~~~~!!!!!!li!~!!lll!ll!!!!.: .. ~·-~-~I!!-

VAKiT Kitapevi 
Dün ve yann tercüme 

külliyatı 

No. 41.50 5 ci seri Kr. 
41 Dö Profundis 50 
42 Gilniln hukuki ve içtimaı 

mcselclcrl 75 
43 Eflatun 35 
44 Gizli harpler 7 5 
45 Disraeelinin hayatı 100 
46 Metafizik nedir? 25 
47 Yeni adam 75 
48 lrslyctln tesirleri 75 
49 Politika felsefesi 75 
50 F..stctik 25 

610 
Bu !!erinin fl:ıtı 610 kuruştur. 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskon
to yapılır. Kalan 4.88 kurşun 

1 88 kuruşu peşin alınarak mlite. 
baklet ayda birer lira öde.amek 
Uzere Uç tnknlte bağlanır. 

-
!stalJbul Belediv·e~i --llinla~ı 

~ . ı, r '' •• : • .• t ~ 

Maballesi 

Pangaltı 

Cumhuriyet 
Bozkurt 
Şişli 

Mecidiye 
Fcrili:öy 

Halaskar gazi 
Paşa mahallesi 
Meşrutiyet 

Dua tepe 

Adresleri bulunamıyan mükelleflere 
ait tahrir neticelerini ihth-n eden 

cetvellerin asılacağı yer Talik tarihi 

Halfiskar g-azi caddcd 
Ecki Çaylak sokağı Dörtyota.;;zı 
Ergcnekon caddesi 

Abidei Hürriyet caddesi 
Büyükdere caddesi 
I"urtuluş ve Ea ruthanc caddesinin 

'l'aksim mahallinde 
Rumeli caddesi Dörtyol ağzı 
Bayram yerine 
Baytar Ahmet efendi sokak dört 

yol ağzı 

Ergenekon caddesi 

2114 939 
.. .. 
.. 
" 

" 
" 

.. 
Beyoğlu kazasının Şişli nahiyesinin yukarıda yazılı mnhıılla. 

tı içinde tahrir edilip sahipleri adreslerinin ö&'I'enilmemesine bi· 
naen doğrudan doğruya tebliğ edilemiycn tahrir neticelerini ih. 
tiva eden birer \'arakanın hizslarmd:ı yazılı mahcllerc asılarak bu 
glin ilan olunduğu. 2901 sayılı arnzi tahrir kanununun 8 inci mad 
desi mucibince ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vaki t:ıhri. 
re itiraz edebilecekl~ri alakadarlara tebliğ olunur. (~) (2i94) . 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 11·20 ikinci seri 
11 Gorio baba 

12 Deliliğin psikolojisi 
13 ilkbahar selleri 

14 Engerek düğUmü 
15 Rasin külliyatı lll 
16 Samimi Saadet 

17 İstatistik 

18 Çocuk dilşUrtf'nler 
19 llim ve felsefe 
20 Mevcudu kalmadı 

ı~. 

100 
50 
75 

60 
75 
50 
30 

60 
30 

~o 

Bu serinin fiatı ::i.30 kuruştur. 
Hepsini ıılanlııra yüzde 20 iskon. 
lo ~·npılır. I\alan 4.24 kuruşun 

1,2,i kuruşu peşin alınarak müte· 
hakisi ayda birer lira ödenmP-k 
t1zcre Uç taksite \wı.ğlanır. 

--~~ı 
.Y~NiT[SLiMAT~ 
iLMüı.IABERLE:RiMiZ 

• 

DAl-IAYUICSE:IC 
rAiZ, DAl-IA ~Yi 
ŞARTLAR. TE:MiN ~D~R 
WOLANTS~ BANK-UNı NY. 

1939 RESiMLİ HAFTAb~ 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan .,ıj( 
haftalık m~c'llua Türkiyenin yegane rakipc;i; gazet~SJ I 
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